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Abstract 
Keywords: Urban development, Societal, Planning, Consequences, Planning, Railway, Infrastructure, 
Investment, Pilot study, National interest, Socio 

The background to this study is the development of the Norrbotniabanan coastal railway between 
Umeå and Luleå with including stations in Skellefteå and Piteå. The railroad is an environmentally 
friendly solution for goods but also for passenger transport, which helps to tie together the entire 
coastal region. 

When new infrastructure initiatives are to be implemented, they are preceded by in-depth 
investigations. It has to be clarified when and how the investment will be carried out and by whom. 
Financing the project is also an important issue, is it private actors or is the society going to pay. If the 
society is financing the project, it is important to clarify whether the impact of the measure is socio-
economic. These infrastructure initiatives are often identified as national interests. 

The interpretation of the supreme position of national interest in land and water use planning makes 
it an investment vacuum area directly The Swedish Transport Administration (Trafikverket) has 
identified an infrastructure project that is of the public interest in communications. 

The purpose of this study is to investigate the impact of a project on important infrastructure like 
Norrbotniabanan has on urban development during the investigation of the project and answer the 
following questions. 

1. What do railway investigations mean for urban development before the construction of the 
railway? 
 

• What are the negative consequences for the municipal urban development of the 
investigations? 

• What are the positive consequences for the municipal urban development of the 
investigations? 

2. How can the negative impact of a railway investigation be minimized? 
 

3. How can the positive consequences of a railway investigation be improved? 

To answer the questions an abductive approach whit qualitative method has been used in this study. 
A systematic literature study has been supplemented with semi structured interviews. To further 
deepen the understanding, a Plane study has been conducted by Piteå municipality's overview plan 
and affected detailed plans. 

The main conclusions of this study are that the investigation corridor for Norrbotniabanan has 
negatively affected urban development in Piteå municipality. How big the negative consequences have 
been is difficult to concretize. The negative consequences identified by the study include: 

• Creates uncertainty, with all that it means of missing investments in businesses but also housing 
construction. Improvement measures are made difficult at existing facilities. Have effects on the 
property market in the municipality, due to missing house sales. 
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• Creates planning difficulties, because alternative modes often have to be selected. Have effects on 
the availability of plannable land in the municipality. The industrial in the municipalities have ended 
and desirable establishments for housing in the center are affected. 

A positive consequence of the investigations work for the Norrbotniabanan railway is that it is planned 
for a regional connecting railway. 
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Sammanfattning 
Nyckelord: Tätortsutveckling, Samhällsutveckling, Samhällsplanering, Konsekvenser, Planering, 
Järnväg, Infrastruktur, Investering, Förstudie, Riksintresse, Samhällsekonomisk 

Bakgrunden till denna studie är framdragningen av kustjärnvägen Norrbotniabanan mellan Umeå och 
Luleå med stationslägen i bland annat Skellefteå och Piteå. Järnvägen är en miljövänlig 
transportlösning för gods men också för persontransporter, som bidrar till att binda samman hela 
kustlandet. 

När nya infrastruktursatsningar ska genomföras föregås de av ingående utredningar. De ska klargöras 
när, var och hur satsningen ska genomföras och av vem. Finansieringen av projektet är också en viktig 
fråga, är det privata aktörer eller är det samhället som ska betala. Är det samhället som ska finansiera 
projektet är det av stor vikt att klargöra om effekterna av åtgärden är samhällsekonomiskt hållbara. 
Dessa infrastruktursatsningar blir ofta identifierade som riksintressen. 

Tolkningen av riksintressenas överlägsna ställning vid mark- och vattenanvändningsplanering gör att 
det infaller ett investeringsvakuum direkt Trafikverket identifierat ett infrastrukturprojekt som är av 
rikets intresse för kommunikationer. 

Syftet med denna studie är att utreda de konsekvenser som en framdragning av viktig infrastruktur 
som Norrbotniabanan har på tätortsutvecklingen under utredningsarbetet av projekten och svara på 
följande frågeställningar: 

1.   Vad innebär järnvägsutredningar för tätortsutvecklingen före byggstarten av järnvägen? 

• Vilka är de negativa konsekvenserna för den kommunala tätortsutvecklingen av 
utredningsarbetet? 

• Vilka är de positiva konsekvenserna för den kommunala tätortsutvecklingen av 
utredningsarbetet? 

2. Hur kan de negativa konsekvenserna av en järnvägsutredning minimeras? 

3. Hur kan de positiva konsekvenserna av en järnvägsutredning tillvartas? 

För att svara på frågeställningarna har en abduktiv ansats med kvalitativa metoder använts i denna 
studie. En systematisk litteraturstudie har kompletterats med semistrukturerade intervjuer. För att 
ytterligare fördjupa förståelsen har en Planstudie genomförts av Piteå kommuns översiktsplan samt 
påverkade detaljplaner. 

De viktigaste slutsatserna av denna studie är att utredningskorridoren för Norrbotniabanan har 
påverkat tätortsutvecklingen i Piteå kommun negativt. Hur stora de negativa konsekvenserna varit är 
svårt att konkretisera. De negativa konsekvenserna som framkommit av studien är bland annat: 

• Skapar osäkerhet, med allt vad det innebär av uteblivna investeringar i verksamheter men 
också bostadsbyggande. Förbättringsåtgärder försvåras på befintliga anläggningar. Påverkar 
fastighetsmarknaden negativt då försäljningar uteblir. 
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• Skapar planeringssvårigheter, eftersom alternativa lägen ofta måste väljas. Påverkar 
tillgången på etableringsbar mark i kommunen. Verksamhetsmarken i kommunen är slut och 
önskvärda etableringslägen för bostäder i centrum påverkas. 

En positiv konsekvens av utredningsarbetet för Norrbotniabanan är att det planeras för en 
regionsammankopplande järnväg. 
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Begrepp & Förkortningar 
En kort genomgång av de begrepp och förkortningar som kan vara av vikt för förståelsen av 
järnvägsplaneringen i Sverige. 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB): Ett krav när miljöfarliga, exempelvis vägar och järnvägar, 
planeras och godkänns. MKB krävs i de fall bebyggelse har betydande påverkan på miljön, i 
anslutning till annan infrastruktur, i detaljplanprocessen. Under MKB-processen har sakägare men 
också allmänheten rätt att göra sin röst hörd enligt miljöbalken. (Trafikverket, 2017) 

Miljömål: De miljökvalitetsmål som är antagna av riksdagen inom 16 områden. Målen är inte 
bindande i de enskilda prövningarna men ska genomsyra det svenska miljöarbetet på nationell, 
regional och lokal nivå. (Trafikverket, 2017) 

Riksintressen: Är områden som är speciellt skyddsvärda ur ett nationellt perspektiv på grund av sin 
speciella natur och kulturvärden eller för sina speciella användningsområden. Regleras i miljöbalken 
(MB) kapitel tre och fyra. (Trafikverket, 2017) 

Riktlinjer: Finns i de vägledande dokument, är inte juridiskt bindande, som myndigheter producerar, 
exempelvis handböcker och allmänna råd. (Trafikverket, 2017) 

Skyddsavstånd: Det avstånd som bedöms reducera störningen eller riskerna, för farliga eller 
störande verksamheter, till den grad att de är försumbara för omgivningen. (Trafikverket, 2017) 

Skyddsåtgärder: Åtgärder som reducerar skyddsavståndet, kan exempelvis vara bullerskydd eller 
förbud mot viss trafik. (Trafikverket, 2017) 

VGU: Vägar och gators utformning är en styrande dokumentsamling som hjälper till vid utformningen 
av gator och vägar. VGU är ett rådgivande dokument för kommunerna medan det för Trafikverket är 
ett styrande obligatoriskt dokument. (Trafikverket, 2017) 

TEN-T: Transeuropeiska transportnätet. Det övergripande nätet (comprehensive network) ska 
färdigställas till 2050 medan det prioriterade stråken (core network) ska finnas färdiga 2030. 
(Trafikverket, 2017) 

TRAST: Trafik för en attraktiv stad, en handbok som ger stöd vid utformningen av transportsystemet i 
kommunerna. Inkluderar många skeenden i systemutformningen med största fokus på 
trafikstrategin. TRAST finns i två delar, en handbok men också ett underlag. (Trafikverket, 2017) 

  



VIII 
 

Begrepp i denna studie 
En kort presentation av begrepp och uttryck som används i denna studie. 

Tätortsutveckling: En precisering av ordet samhällsutveckling. I denna studie har orden likartad 
betydelse. Tätortsutveckling syftar till den samhällsutveckling som sker inom tätorten trots/tack vare 
järnvägsutredningen. Järnvägsutredningen är en form av förberedelse för samhällsutveckling. 

Våt filt: Ett arbetsnamn som används av de myndigheter och organisationer som utreder och verkar 
under de konsekvenser som Norrbotniabanans utredningskorridor har på tätortsutvecklingen i 
kommunen. Syftar till den utredningskorridor som finns och de restriktioner som den medför för 
utvecklingen i kommunen/tätorten. Andra populära utryck för samma fenomen är ”död hand”. 
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Lagar 
En kort presentation av de lagar som påverkar järnvägsplaneringen i Sverige. 

Plan- och bygglagen (2010:900)(PBL): Ansvaret för planering är ett kommunalt ansvar. I lagen regleras 
hur planeringen av mark- och vattenområden ska göras. Prioriteringar i lagen ger samhällsutvecklande 
åtgärder och god miljö företräde. Vidare regleras översikt- och detaljplaner av lagen. En samverkan 
med andra lagområden gör att detaljplanen blir styrande för placering och till viss del utformningen av 
vägar, järnvägar och bebyggelsen. (Trafikverket, 2017) 

Det görs en bedömning om marken som används är mest lämpad för användning, vilket PBL 
föreskriver. Den bedömningen görs när detaljplanen antas, eller när det utanför detaljplanelagt 
område beviljas tillstånd för byggnationer (Infrastrukturrelaterade skyddsavstånd, 2010:088). 
(Trafikverket, 2017) 

Miljöbalken (1998:808)(MB): Vid val av plats för verksamheter regleras i miljöbalken att det ska väljas 
den för ändamålet mest lämpade platsen ur både miljöhänseende men också för verksamheten som 
sådan. En plats kan bli lämplig efter att rimliga skyddsåtgärder utvärderats enligt 10 försiktighetsmått. 
3 kap. reglerar riksintressen som avser att skydda mark- och vattenområdet som behövs för 
riksintressen från åtgärder som kan skada intresset. De viktigaste vägarna och järnvägarna är 
riksintressen. (Trafikverket, 2017) 

Väglagen (1971:948)(VL): Reglerar anspråket som allmänna vägar kan ha på att använda mark eller 
annat utrymme som behövs, trots att det kan finnas privata fastighetsägare, genom vägrätt. Det minst 
ogynnsamma alternativet ska enligt VL väljas utan krav på kvalitet på lokaliseringen. (Trafikverket, 
2017) 

Trafikförordningen (SFS 1998:1276): Reglerar trafikeringen till viss del för att minimera störningar 
(Infrastrukturrelaterade skyddsavstånd, 2010:088). (Trafikverket, 2017) 

Lag om byggande av järnväg (1995:1649)(LBJ): Tillämpas på spåranläggningar för järnvägstrafik, 
tunnelbana och spårväg. Det minst ogynnsamma alternativet ska väljas med hänsyn allmänna 
intressen men också enskilda intressen. Vidare ska en järnvägsplan inkludera de försiktighetsmått och 
skyddsåtgärder som minimerar risken för störningar. Det är vidare reglerat i LBJ att i en järnvägsplan 
ska de nyttor som skapas överväga olägenheterna. (Trafikverket, 2017) 

”På mark som är järnvägsmark får man inte utan tillstånd från Trafikverket 
uppföra byggnader eller anläggningar som väsentligt försvårar användandet av 
järnvägen”. (Trafikverket, 2017, s. 14) 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till denna studie är framdragningen av kustjärnvägen Norrbotniabanan mellan Umeå och 
Luleå med stationslägen i bland annat Piteå och Skellefteå. Järnvägen är en miljövänlig 
transportlösning för gods men också för människor som bidrar till att binda samman hela kustlandet 
(Trafikverket, 2017). 

En ny järnväg, innebär en stor investering, och föregås av ingående utredningar av samhällsnyttan med 
investeringen (Trafikverket, 2017). För att skydda den tänkta investeringen skyddar ofta Trafikverket 
utredningskorridorer genom att utpeka dem som riksintressen, vilket ger utredningskorridoren ett 
lagskydd. Utredningsarbetet och planeringen av stora infrastrukturprojekt kan pågå under flera år, 
vilket påverkar tätortsutvecklingen. Under utredningsarbetet finns det många gånger flera olika 
alternativa sträckningar av järnvägen att ta hänsyn till och olika korridorer läggs ut mellan järnvägens 
destinationer. Direkt en bansträckning börjar utredas och tills dess att de inte längre bedöms 
intressanta för projektet råder investeringsstopp i dessa bansträckningskorridorer. Vissa mindre 
investeringar kan tillåtas om bedömningen görs att de inte påverkar riksintresset, som dessa 
järnvägskorridorer ofta utgör, i allt för stor negativ bemärkelse. Att beräkna den samhällsekonomiska 
nyttan för investeringen att bygga järnvägen görs med beprövade metoder men verktyg för att 
bedöma konsekvenserna för tätortsutvecklingen under själva utredningstiden saknas. (Majbäck & 
Suikki, 2017) 

1.2 Problemformulering 
När nya infrastruktursatsningar ska genomföras föregås de av ingående utredningar. De ska klargöras 
när, var och hur satsningen ska genomföras och av vem. Finansieringen av projektet är också en viktig 
fråga, är det privata aktörer eller är det samhället som ska betala. Är det samhället som ska finansiera 
projektet är det av stor vikt att klargöra om effekterna av åtgärden är samhällsekonomiskt hållbara. 
(Majbäck & Suikki, 2017)  

1.2.1 Tidsåtgången av en förstudie 
Det varierar hur lång tid en undersökningsdel tar vid infrastruktursatsningar, men flertalet år är 
ingenting som är ovanligt (Majbäck & Suikki, 2017). Vid infrastruktursatsningar som bedöms som 
riksintressen infaller ett investeringsstopp i utredningsområdet, allt för att den samhällsekonomiska 
kalkylen för investeringens samhällsnytta, ska bli korrekt och jämförbar över tid. Det är viktigt att 
förutsättningarna som råder vid kalkyltillfället behålls i största möjliga mån, för att behålla kalkylens 
relevans, även om det ibland kan ta tid innan projekten realiseras.  (Trafikverket, 2015). 

1.2.2 Det finns en kunskapsbrist om samhällskonsekvenserna av ett investeringsstopp  
För att utreda infrastrukturåtgärdens samhällseffekter används beprövade metoder. Vanligtvis 
inkluderas effekterna för hela den ekonomiska livslängden av projektet, vanligtvis 40år. Den 
samhällsekonomiska kalkylen startar vid byggstarten och sträcker sig den ekonomiska livslängden men 
den exkluderar effekterna som infaller under själva utredningsarbetet. (Majbäck & Suikki, 2017) 

Det finns en kunskapsbrist om hur de investeringsstopp som inträffar, när en utredningskorridor 
skyddas av ett riksintresse, påverkar tätortsutvecklingen på en ort som berörs av en planerad 
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infrastruktursatsning (Majbäck & Suikki, 2017). Trafikverket bedömer vilka områden som är av 
riksintresse för kommunikationer, inom sitt verksamhetsområde, enligt förordningen (1998:896) som 
behandlar hur mark- och vattenområden ska användas. Riksintressenas miljöpåverkan hanteras och 
kontrolleras av Länsstyrelsen med stöd av miljöbalken. De riksintressen för kommunikationer som 
finns ska skyddas mot inverkan som försvårar användningen- eller tillgängligheten till anläggningen, 
med det menar Trafikverket att transportsystemets funktion ska säkras. Negativ inverkan på 
riksintressets användning vid ny bebyggelse kommer att hanteras och begränsas av Trafikverket. 
(Trafikverket, 2017) 

Tolkningen av riksintressenas överlägsna ställning vid mark- och vattenanvändningsplanering gör att 
det infaller ett investeringsvakuum direkt när Trafikverket identifierat ett infrastrukturprojekt som är 
av rikets intresse för kommunikationer. (Trafikverket, 2015) 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att utreda de konsekvenser som en framdragning av viktig infrastruktur 
som Norrbotniabanan har på samhällsutvecklingen under utredningsarbetet av projekten. Arbetet 
syftar till att komma fram till förslag som minimerar de samhällsekonomiska effekterna av de 
investeringsstopp som dessa infrastrukturutredningar utgör för statlig- och kommunal verksamhet 
men också för näringslivet och privata aktörer. 

Exempel på konsekvenser under utredningsarbetet med järnvägen är bland annat: 

• Nekade bygglov 
• Påverkan på villapriser/markvärden 
• Problem för etableringar av handel och industri 
• Påverkan på investeringar i annan infrastruktur både statlig och kommunal 
• Etc. 

(Majbäck & Suikki, 2017) 
 
Den samhällsekonomiska kostnaden för dessa negativa konsekvenser av järnvägskorridorerna tas inte 
med i kalkylerna för själva projektet, vilket gör att de är helt okända. Vilket gör att den faktiska 
samhällsekonomiska kostnaden under utredningstiden, då investeringspotentialen i 
utredningsområdet inte kan användas fullt ut, kan vara större än vad kostnaden är för det undersökta 
projektet. (Majbäck & Suikki, 2017) 

1.4 Frågeställningar 
De frågeställningar som denna studie primärt kommer att behandla är följande: 

1. Vad innebär järnvägsutredningar för tätortsutvecklingen före byggstarten av järnvägen? 
• Vilka är de negativa konsekvenserna för den kommunala tätortsutvecklingen av 

utredningsarbetet? 
• Vilka är de positiva konsekvenserna för den kommunala tätortsutvecklingen av 

utredningsarbetet? 
 

2. Hur kan de negativa konsekvenserna av en järnvägsutredning minimeras? 
 

3. Hur kan de positiva konsekvenserna av en järnvägsutredning tillvaratas? 
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1.4.1 Fokus och avgränsningar 
Arbetet med att utreda konsekvenserna på samhällsutvecklingen fokuseras på effekterna för 
tätortsutvecklingen i Piteå kommun, främst genom tätortsområdena och Piteå stad. Studien begränsas 
av Norrbotniabanan utredningskorridor genom Piteå kommun och då främst genom Piteå stad. 

1.5 Förväntade resultat 
Resultatet av denna studie kommer att kunna användas för att öka förståelsen för vilka konsekvenser, 
utredningarbetet med en järnvägsutredning, som finns för tätortsutvecklingen och uppskatta dess 
storlek, för att kunna föreslå åtgärder som minimerar de negativa konsekvenserna. 

1.6 Rapportens disposition 
I detta delkapitel beskrivs hur arbetet är uppbyggt. Dispositionen gör det möjligt för den enskilde 
läsaren att få en inblick i rapportens uppbyggnad och struktur, samt en överblick av innehållet i de 
olika kapitlen. 

Kapitel 1, en introduktion till det studerade ämnet som leder fram till en formulering av problemet för 
att sedan presentera huvudfrågeställningarna. 

Kapitel 2, en presentation av den metod som har använts vid genomförandet av denna studie. 

Kapitel 3, presenterar delar av den teori som studien baseras på, ytterligare delar presenteras i kapitel 
4-5. Bland annat presenteras en historisk tillbakablick på järnvägens historia och dess betydelse för 
samhällsutvecklingen i Sverige.  En inblick i det uppdrag Trafikverket har presenteras tillsammans med 
inblickar i behovet av samhällsplanering, planeringsteori och en insyn i välfärdsteorin. Vidare görs ett 
försök att reda ut begreppet samhällsutveckling och behovet av samhällsekonomisk analys av 
Norrbotniabanan. Kapitlet kompletterar kapitel 1 och kapitel 5 med teori av vikt för denna studie. 
Kapitlet redogör för Norrbotniabanans betydelse för industrin och tillväxten. Vidare presenteras 
samhällsnyttan av ett realiserande av Norrbotniabanan. 

Kapitel 4, presenterar Norrbotniabanan och dess förutsättningar och bidrag till samhällsnyttan. 
Kapitlett kompletterar kapitel 3 och 5 viktig information för denna studie. Bland annat redogörs för 
den planerade byggstarten och Norrbotniabanans betydelse för konkurrenskraften. Vidare 
presenteras en redogörelse av basindustrins betydelse för svensk ekonomi och den förväntade 
utvecklingen för Norra Sverige och behovet av Norrbotniabanan för att klara av transportbehoven i 
regionen.  

Kapitel 5, innehåller de ingående förutsättningarna som finns i Piteå Kommun. Kapitlet kompletterar 
kapitel 3-4 med information viktig för denna studie. Kapitlet inleds med en historisk tillbakablick innan 
en presentation av nuläget inom kommunen presenteras, med bland annat befolkningsutveckling, 
riksintressen och bebyggelseutvecklingen. Vidare presenteras några av kommunen strategier inför 
framtiden. En genomgång av hur översiktsplaneringen hanterar riksintresset för Norrbotniabanan 
inkluderas i kapitlet tillsammans med en studie av hur detaljplaneringen hanterar Norrbotniabanan. 

Kapitel 6, redovisar en sammanfattning av respektive intervju som är gjord i denna studie. Resultatet 
presenteras i tabellform. För djupare presentationer av intervjuerna hänvisas till bilagor. 

Kapitel 7, presenterar en analys och diskussion utav resultatet och studiens olika delar. 
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Kapitel 8, studiens frågeställningar besvaras genom en presentation av slutsatserna. Vidare lämnas 
förslag på ingångsvinklar för vidare studier i ämnet. 

Kapitel 9, presenter några reflektioner från genomförandet av studien. 

Bilagor, en mer detaljerad presentation av varje intervju i denna studie tillsammans med en 
presentation av den intervjuguide som använts i denna studie presenteras i bilagorna.  Denna mer 
detaljerade presentation inkluderas som bilagor eftersom det är den sammanfattningen av varje 
intervju som de intervjuade individerna haft möjlighet att korrekturläsa. Det bidrar till studien 
trovärdighet och pålitlighet.     
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2 Metod 

2.1 Forskningsansats  
Denna studies huvudsyfte är att finna svar till de tre forskningsfrågorna. Enligt Holme och Solvang 
(1991) finns det ett antal olika metoder att välja mellan för att svara på forskningsfrågorna. Stor vikt 
har därför lagts vid att använda en metod som genererar goda förutsättningar för trovärdiga slutsatser. 
Via metodvalet är målsättningen att generera en studie som akademiskt men också praktiskt håller en 
god relevans i sina resultat. 

2.2 Val av metod – Kvalitativ eller kvantitativ 
Vilket angreppssätt som ska väljas vid studiens genomförande bör den aktuella frågan och 
problemställningen avgöra, inte vilken av metoderna som anses vara bäst (Holme & Solvang, 1991). 
Kvalitativ forskning försöker klargöra betydelsen av fenomenet som studeras medan den kvantitativa 
forskningen avser att fastslå hur ofta fenomenet uppstår (Widerberg, 2002). De respektive metoderna 
har fördelar men också nackdelar vilket gör att de ibland kan behöva kombineras (Holme & Solvang, 
1991). 

Kvalitativa metoder 

Den primära funktionen med att använda kvalitativa metoder är att försöka förstå. Huvudsyftet är inte 
att komma till generella slutsatser, utan att inbringa en djupare förståelse för de problemkomplex som 
studeras. Det finns en närhet till de källor som materialet och informationen hämtas ifrån för att kunna 
beskriva helheten av det sammanhang som studeras. (Holme & Solvang, 1991) 

Kvantitativa metoder 

En kvantitativ metod är mer strukturerad och formaliserad än de kvalitativa metoderna, metoden 
präglas av en stor kontroll från forskarna. Metoden definierar de förhållanden som är av särskilt 
intresse utifrån vald frågeställning men också vilka svar som är tänkbara. Det är en nödvändighet vid 
utförandet av formaliserande analyser, för att avgöra om giltigheten gäller alla enheter, att hålla ett 
avstånd och stor selektivitet av informationskällorna. Vid analys av kvantitativ information har 
statistiska mätmetoder en central roll. (Holme & Solvang, 1991)  

2.2.1 Deduktiv, induktiv och abduktiv ansats 
En metod som utgår från att en modell eller teori kallas deduktiv (Alvesson & Sköldberg, 1994). Den 
deduktiva ansatsen är den mest använda metoden att utveckla teorier, och används genom att ett 
sammanhängande påståendesystem härleder nya hypoteser (Holme & Solvang, 1991). Inom den 
elementära vetenskapsteorin innebär rationalism att logiskt – begreppsliga tänkandet, är den 
viktigaste faktorn till kunskap. För dessa rationalister används en deduktiv metod för att dra slutsatser. 
Exempelvis: 
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Påstående: Alla människor kommer att dö 

Påstående: Einstein är människa 

Slutsats: Einstein kommer att dö 

Ifall de två första påståendena kan accepteras måste en rationalist även acceptera slutsatsen. 
(Nyström & Tonell, 2012) Dessa nya hypoteser prövas därefter genom empiriska undersökningar som 
stärker eller försvagar tilliten till teorin (Holme & Solvang, 1991). En induktiv ansats däremot samlar in 
all relevant fakta om ämnet, som analyseras och tolkas för att sedan formulera teorier utifrån 
verkligheten (Jacobsen, 2002). Inom empirismen hämtas kunskapen från observationer av 
verkligheten. Där konkluderas slutsatsen genom en induktiv metod, en generell slutsats dras efter en 
serie av observationer: 

Påstående: Det finns fåglar som kan flyga 

Observation: Jag såg en fågel som flög 

Slutsats: Alla fåglar kan flyga 

Den konkluderade slutsatsen antas vara sann tills motsatsen är bevisad. Den dagen en fågel observeras 
som inte kan flyga är slutsatsen falsifierad. En förutsättning för en vetenskaplig ansats är att det finns 
möjlighet att kontrollera påståendets sanningshalt. (Nyström & Tonell, 2012) En kombination av 
deduktiv och induktiv ansats kallas abduktiv, metoden utvecklar det empiriska området och teorin 
under tiden som studien fortlöper (Alvesson & Sköldberg, 1994). 

2.2.1.1 Vald metod 
Utifrån målsättningen att genera en studie som akademiskt men också praktiskt håller en hög nivå, 
med god relevans i sina resultat har följande val gjorts: Kvalitativa metoder med en abduktiv ansats 
kommer användas i denna studie för att svara på forskningsfrågorna. 

2.3 Genomförande 
I detta arbete genomförs en litteraturstudie som kompletteras med en intervjustudie, samt en 
undersökning av hur riksintresset behandlas i kommunens detalj- och översiktsplaner och andra 
kommunala planeringsdokument - en planstudie. 

2.3.1 Litteraturstudie 
Genom att studera tidigare arbeten och forskning inom det studerade området reduceras risken att 
upprepa tidigare misstag, eller att studera ett alldagligt problem som studerats många gånger förut 
(Merriam, 1994). Redan innan starten av ett projekt eller studie är det viktigt att en teoretisk grund 
finns av ämnet, varför det är viktigt att litteraturstudien inleds i början av projektet (Holme & Solvang, 
1991). För ökad trovärdighet är det viktigt att kritiskt granska vilka referenser som används i studien 
(Bell, 2000). I de fall läroböcker används, på grund av deskriptiva innehåll och inriktning mot nybörjare, 
kan de främst behandlas som referenslitteratur och beskrivning av fakta snarare än teori (Erikson, 
2009). 

En litteraturstudie kan beroende av frågeställningen inneha olika karaktärsdrag, integrerande, 
teoretisk eller metodologisk. En integrerad litteraturinventering sammanställer tidigare kunskap inom 
ämnet medan den teoretiska ämnar lyfta fram identifierade relevanta teorier om ämnet. Vidare syftar 
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den metodologiska litteraturinventeringen till att definiera ämnet och visa på forskningsmetoder. 
(Merriam, 1994) 

2.3.1.1 Systematisk litteraturstudie 
Metoden som valdes för denna studie var en systematisk litteraturstudie. Det önskvärda arbetssättet 
kan beskrivas av att en kunskapsöversikt görs av aktuellt område för att identifiera viktiga 
undersökningar, frågeställningar och teorier. Utifrån det tillgängliga materialet granskas 
sammanfattningar och referenslistor för att avgöra vilket material som är aktuellt för att ingå i studien. 
(Merriam, 1994) En översiktlig arbetsgång för litteratururvalet granskningsprocess presenteras nedan: 

• Observation 
• Ursprung 
• Tolkning 
• Användbarhet 

(Holme & Solvang, 1991) 

Observation 

Efter vald problemformulering kommer svårigheten att finna relevanta källor för att belysa denna 
formulering. På biblioteken eller i andra systematiska databaser, med rätt formulerade sökord, kan en 
stor del av litteraturen inhämtas. Det är viktigt att försöka inhämta material som belyser alla sidor av 
det fenomen som studeras. Varvid en sållningsprocess som enbart styrs av tillfälligheter tenderar att 
ge ett systematiskt skevt material till undersökningen. (Holme & Solvang, 1991) Att avgöra när 
tillräckligt med material inhämtats från litteraturinventeringen är lika viktigt som att faktiskt avgöra 
vad som ska studeras (Merriam, 1994). 

Ursprung 

”Rent allmänt kan man säga att ju närmare källan är knuten till en situation den 
behandlar, desto större betydelse får den”. (Holme & Solvang, 1991, s. 145)  

Det första steget i att finna ursprunget till källan är dra slutsatsen huruvida källan är det den utger sig 
för att vara, är källan äkta eller inte. Svaret på den frågan är helt avgörande för om källan kan användas 
eller inte. Det finns inget entydigt svar på frågan utan måste avgöras från fall till fall. Det andra steget 
blir att klargöra i vilken relation författaren står till det material som presenteras. Är författaren en 
primärkälla eller utgör materialet en sekundärkälla, författaren beskriver det som berättats av andra. 
(Merriam, 1994) 

Tolkning 

För att kunna innehållsbestämma källan är det av stor vikt att kunna sätta sig in i den tidstypiska 
ursprungssituationen från när materialet författades. Källmaterialets författares tidstypiska situation 
måste komma fokus, det är exempelvis mycket svårt att förstå och analysera försvarspolitiken som 
fördes i Sverige efter första världskriget om erfarenheterna efter andra världskriget inte kan bortses 
från vid analysen. Detta tolkningsproblem motverkas till viss del av att använda flera olika källor, 
samtidigt är en grundläggande förståelse av den historiska situationen viktig. Vid en studie av ett 
fenomen är det mycket sällan som källorna är gjorda för studierna av det specifika fenomenet, källorna 
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kom oftast till av andra anledningar, varvid en mängd källor måste användas för att belysa det aktuella 
problemet. (Holme & Solvang, 1991) 

”Målet för tolkningsarbetet är att kunna ge en sammanfattande bild av 
informationsbärande strukturer och helheter”. (Holme & Solvang, 1991, s. 146) 

Användbarhet 

Hur användbarheten och trovärdigheten för en källa avgörs varierar efter frågeställningarna som 
studierna har. Rent konkret handlar det om att avgöra ifall källmaterialet på ett trovärdigt sätt kan 
belysa den aktuella studiens centrala faktorer. (Holme & Solvang, 1991) 

Trovärdigheten för en källa analyseras utifrån två aspekter: en inre men också en yttre. Den yttre 
analysen kontrollerar innehållet i materialet från källan mot andra oberoende källor – vid hög grad av 
likheter och samstämmighet ökar trovärdigheten. Den inre analysen avser själva källan och fokuserar 
på följande: 

• Inre överenstämmelse 
• Säkerheten i källans innehåll 
• Kan händelser återges och förstås på ett riktigt sätt utifrån källans beskrivning 
• Författarens personliga perspektiv 

(Holme & Solvang, 1991) 

Den ideala källanalysen bör enligt Holme och Solvang (1991, s. 148) innehålla följande: 

”flera olika källor som oberoende av varandra utförliga och samstämmiga med 
varandra, nedskrivna på plats av kompetenta och ”neutrala” vittnen eller av 
vittnen har motsatta värderingar beträffande det som beskrivs”. 

2.3.1.2 Genomförande av litteraturstudien 
Det teoretiska materialet har främst inhämtats från olika databaser, främst Google Scholar och 
bibliotekets sökruta, som använder olika databaser i sina sökningar. Sökningarna har gjorts med hjälp 
av specifika sökord som kombinerats på olika sätt. Sökorden som använts är: samhällsutveckling, 
samhällsekonomiska analyser, samhällsekonomiska kalkyler, riksintresse, samhällsnytta, 
samhällsekonomiska effekter, konsekvenser, planering, faktorer och Norrbotniabanan. 

Litteraturstudien har pågått som ett iterativt arbete genom hela studien med tyngdpunkt på perioden 
januari 2017 till april 2017. Tyngdpunkten i litteraturstudien har varit på material publicerat på 
svenska, och i stor utsträckning texter publicerade av olika myndigheter, men sökningar har gjorts på 
de engelska översättningarna på de svenska sökorden. För att belysa problemet på djupet har i vissa 
fall myndigheternas källor spårats bakåt för en djupare förståelse. 

2.3.2 Intervjustudie 
Skillnaden mellan ett samtal och en intervju är att intervjuns avsikt är strikt för informationssamlande. 
En grundförutsättning för en intervju är att det finns ett tydligt syfte eller avsikt med utfrågningen från 
intervjuarens sida. (Lantz, 1993) Styrkan i den kvalitativa intervjun är att det är en situation som liknar 
ett vanligt samtal, där styrningen från forskaren är begränsad varför standardiserade frågeformulär 
inte används (Holme & Solvang, 1991). På 40-60 minuter kan flera frågeområden med några 
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fördjupningar hinnas med, en intervjuguide fungerar som ett stöd i den öppna (ostrukturerade) 
intervjun (Kylén, 1994) En viktig insikt för intervjuaren att förhålla sig till vid efteranalyseringen av en 
intervju är att objekten mer eller mindre medvetet avgör vilken information som kommer utgöra data 
för kommande slutsatser (Lantz, 1993). 

Det finns ett antal olika typer av intervjuer som är mer eller mindre öppna till sin karaktär. Vid 
strukturerade intervjuer styr intervjuaren efter ett tydligt uppgjort frågeschema och ser till att varje 
fråga besvaras i rätt ordning. (Kylén, 1994) Medan intervjuguide används till den ostrukturerade 
intervjun, där samtalet leds av den intervjuade. Intervjuaren ställer följdfrågor men det finns ingen 
tydlig frågelista. (Lantz, 1993) 

2.3.2.1 Semistrukturerade intervjuer 
En kvalitativ form av intervju är enligt Patel och Davidson (1994) den semistrukturerade intervjun. En 
semistrukturerad intervju inleds med öppna frågor som smalnas av med mer detaljerade frågor, detta 
är enligt Kylén (1994) och Patel och Davidson (1994) ett vanligt tillvägagångsätt vid inledningar av 
intervjuer. En intervjuguide bör innehålla mellan fyra till sex punkter eller områden som ska avhandlas 
under intervjun, som genomförs enligt trattmodellen. Vid flera olika frågeområden blir ”tratten” 
sågtandad men metodiken är den samma. (Kylén, 1994) 

Trattmodellen 

En intervju enligt trattmodelen innehåller sex steg, vid flera olika frågeområden upprepas steg två till 
fyra för varje specifikt område. Inledningen av intervjun är en information från intervjuaren där 
avsikten och metoden för intervjun avhandlas. De sex stegen i trattmodellen som följer därefter är: 

1. Öppning 
2. Fri berättelse 
3. Precisering 
4. Kontroll 
5. Information 
6. Avslutning 

(Kylén, 1994) 

Under intervjun ska anteckningar göras, gärna helt öppet för den intervjuade att se vad som skrivs. 
Anteckningarna används för sammanfattningar under intervjun men också vid sammanställningen 
efteråt. Det är viktigt att lämna utrymme för kompletteringar och bearbetningar. Skriv medan minnet 
fortfarande finns direkt efter intervjun egna kommentarer i en annan färg, det är bra att kunna särskilja 
vad som faktiskt sagts och vad som är intervjuarens tankar. I de fall bandspelare används måste två 
nackdelar beaktas: 

• Den intervjuade kan hämmas av bandspelaren, vilket gör att svaren blir mindre uttömmande 
• Intervjuaren måste lyssna igenom hela intervjun en gång till 

(Kylén, 1994) 
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2.3.2.3 Val av intervjuobjekt 
Vid en kvalitativ intervju är syftet att öka informationsvärdet och skapa en djupare insikt i de fenomen 
som studeras. Detta kan göras på många sätt, men en variationsbredd i urvalet är viktigt. Vidare ska 
personer som intervjuas kunna antas ha rikligt med kunskaper om de studerade företeelserna. Den 
typen av medvetna och reflekterande personer har en tendens att kunna frisera verkligheten med 
övertygande beskrivningar. Vidare är det av stor vikt att intervjuobjekten kan och vill delta i studien. 
(Holme & Solvang, 1991) Eftersom intervjuobjekt med expertkunskap inom det specifika området ofta 
har erfarenhet av frågor inom specifikt område bör intervjuaren vara väl inläst på det ämnen som 
behandlas under intervjuerna. Dessa experter tillfrågas som intervjuobjekt som representant för den 
organisation som de representerar, varvid personliga preferenser och åsikter lämnas utanför svaren. 
(Kvale & Brinkmann, 2009) 

2.3.2.4 Genomförandet av intervjustudien 
Intervjustudien har utförts från mitten av maj 2017 till början av juni 2017. Den har genomförts på 
följande sätt: 

• Intervjuguide har arbetats fram, en förenklad version och en lite mer utförlig. Den utförligare 
versionen innehåller några frågeställningar som kan användas för att leda intervjun i önskvärd 
riktning. Intervjuguiderna finns bifogade som Bilaga 1 – Intervjuguide – Färdig version och 
Bilaga 2 – Intervjuguide utökad – Färdig version.  

• De önskade funktionerna/tjänsterna till intervjuerna, valdes eftersom har en bred kompetens 
inom studiens valda frågeställningar, kom från kommunen, myndigheter och näringsliv. 
Intervjuobjekten tillfrågades om att deltat i intervju (via mail) och tider bokades in. I det fall 
intervjuobjekten medgav inspelning av materialet, spelades intervjuerna in. 

• Intervjuobjekten på önskelistan har blivit kontaktade en andra gång (via mail) i de fall de inte 
lämnad något besked efter den första kontakten. 

• Efter genomförandet av intervjuerna, sammanfattades intervjun enligt de huvudrubriker som 
finns i Bilaga 2 – Intervjuguide utökad – Färdig version. Den sammanfattade texten skickades 
till intervjuobjekten för korrekturläsning och möjligheten gavs att korrigera eventuella 
missförstånd. 

• När alla intervjuer är genomförda, sammanfogas alla intervjuerna till ett resultat baserat på 
teman från intervjuguiden 

2.3.3 Studie av detalj- och översiktsplaneringsdokument - Planstudie 
I denna studie har en genomgång av kommunens styrande dokument gällande översiktsplaner och 
detaljplaner gjorts. Där har undersökts hur riksintresset för Norrbotniabanan hanterats på kartor och 
i dokument, vidare undersöktes om uppdateringar har gjorts i dokumenten sen Trafikverket beslutade 
vilken huvudsträckningen genom kommunen skulle vara. 

2.3.3.1 Genomförande av planstudie 
Vid planstudien studerades de tillgängliga dokumenten från kommunens hemsida. Dokument och 
kartor undersöktes utifrån när de upprättades och hur de hanterar riksintresset för Norrbotniabanan, 
vidare gjordes en bedömning hur tillgängliga dokumenten är för innevånarna i kommunen. Vet 
kommunens individer huruvida de bor inom ett riksintresse, kan de berörda plandokumenten hittas 
när individen planerar att bygga om eller till sin fastighet. 
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2.4 Metodkritik 

2.4.1 Reliabilitet och validitet 
Enligt Jacobsen (2002) kan reliabilitet och validitet definieras med tillförlitlighet och giltighet. Enligt 
Holme och Solvang (1991) är definitionen av reliabilitet och validitet, pålitlighet och giltighet. Enligt 
Jacobsen (2002) är empirins relevans och validitet kortfattat: studien undersöker eller mäter det den 
är konstruerad för att mäta, och att det är tillämpbart för andra studier. Vidare menar Jacobsen (2002) 
att informationens giltighet kan studeras utifrån två perspektiv, intern giltighet och extern giltighet. 
Den interna giltigheten och relevansen syftar till huruvida det som avses med studien faktiskt 
undersöks, medan den externa giltigheten och relevansen klargör om resultaten från en begränsad 
undersökning är överförbar till andra sammanhang (Jacobsen, 2002). Pålitligheten i en undersökning 
avgörs av noggrannheten i mätresultaten (Holme & Solvang, 1991). Tillförlitligheten anses hög i de fall 
studien skulle generera samma resultat vid användandet av samma metod, gång efter gång oberoende 
av vem som utför studien (Jacobsen, 2002). 

”Pålitligheten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggrann man är vid 
bearbetningen av informationen. Giltigheten är beroende av vad man mäter och 
om detta är utklarat i frågeställningen”. (Holme & Solvang, 1991, s. 167) 
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3 Teori 

3.1 Historia 

3.1.1 Järnvägens utveckling – en historisk tillbakablick 
Järnvägens historia började ungefär 3500 år före Kristus (f Kr) med att hjulet togs i bruk i 
Mesopotamien. Den första kända rälsvägen finns i Storbritannien, byggd 1603-04. Christofer 
Polhammar, senare Polhem, är fadern till den första banan med mekanisk drift. Banan, utanför 
Smedjebacken, hade träspår och drevs med ett vattenhjul. (Trafikverket, 2011[a]) 

Under 1700-talet brukas för första gången järnskenor på trärälerna. År 1767 kommer Richard Reynolds 
fram till att en häst har tio gånger högre dragkraft på järnskenor. Iron Bridge över floden Severn byggs 
1779 i engelska Coalbrookdale, (Trafikverket, 2011[b]) ett slags startskott för industrialiseringen. 

1800-talet är en tid för snabb utveckling av järnvägen. Smidesjärn används i England redan 1803, och 
de första allmänna järnvägarna öppnas för godstrafik samma år. Den 21 februari 1804 tas det första 
kommersiella ångloket i drift, för att snabbt ersättas med hästar igen. Den första järnvägen med 
person- och godstrafik enligt tidtabell invigs 1830 mellan Liverpool och Manchester, den har 
dubbelspår och lokomotiv. (Trafikverket, 2011[c]) 

Fryckstads järnvägar blir först med allmänna järnvägar i Sverige 1849, begränsad persontrafik 
förekommer på de hästdragna tågen. 1854 beslutar riksdagen att staten ska anlägga stambanor i 
Sverige, samtidigt som den första järnvägen öppnas i Norge. Den första delen av det svenska 
stambanenätet öppnas 1856 på linjerna Göteborg – Jonsered och Malmö – Lund. Huvudstaden får 
järnväg först 1860 då linjen till Södertälje står färdig. Finland öppnar 1862 den första järnvägen, 
samtidigt som Västra Stambanan Stockholm – Göteborg invigs. 1871 invigs sammanbindningsbanan 
mellan Stockholm Norra och Stockholm Södra och därmed öppnar Centralstationen. På 1880-talet 
införs vakuumbromsar på Statens Järnvägar och den första internationella överenskommelsen om 
järnvägstrafiken i Europa träffas i Bern, Schweiz. 1890 används ett elektriskt lok för första gången, 
kontaktledningen var 220 Volt likström, den första elektriskt drivna banan i landet tas i bruk 1895. Ett 
år efter att stambanan genom övre Norrland står färdig till Boden. (Trafikverket, 2011[c]) 

Malmbanan tas i drift 1903, och då tog resan Stockholm – Narvik 48 timmar. Malmbanan elektrifieras 
1915 och banans kapacitet tredubblas, då loken kan dra dubbla lasten med dubbla hastigheten jämfört 
med ångloken. Kraftstationen i Porjus byggs för att tillgodose behovet av elektricitet i gruvorna och 
längst järnvägen. Eftersom eldriften är en enorm framgång drar elektrifieringen av det svenska 
Stambanenätet igång. 1937 öppnas den sista delen av Inlandsbanan mellan Kristinehamn och 
Gällivare. Förhoppningen att banan ska ”bryta bygd” grusas och det blir den sista stora statliga 
järnvägssatsningen på många år. (Trafikverket, 2011[d]) 

Järnvägsnätet i Sverige har aldrig varit större än 1938 och omfattade 16 886 kilometer. År 1939 inleds 
förstatligandet av privata järnvägar på allvar i Sverige, det kom att pågå under lång tid. År 1942 hade 
Sverige i och med elektrifieringen av Stambanan genom Övre Norrland världens längsta 
sammanhängande linje med eldrift, Trelleborg – Riksgränsen, 2022 km. År 1950 invigs Stockholms 
tunnelbana medan de sista ångloken levereras till SJ (Statens Järnvägar) 1953. Ångloken är omoderna 
redan vid leveransen och plockas snabbt ur drift. (Trafikverket, 2011[d]) 
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Under 1960-talet började japanska snabbtåg (Shinkasen) att reguljärt använda hastigheter på 200 
kilometer i timmen (km/h). Under 1980-talet konkurrerar franska snabbtåg (260 km/h) ut flygtrafiken 
mellan Paris och Lyon. På 90-talet börjar X2000 trafikera svenska linjer med toppfarter på 200 km/h. 
Tack vare ett lutande vagnkorgssystem behöver inte investeringar i nya raka spår göras som i Frankrike 
och Tyskland. 1993 sätts hastighetsrekord i Sverige vid en testkörning på Västkustbanan med 275,7 
km/h. 1995 invigs den första stora järnvägssatsningen sedan Inlandsbanans färdigställande, den 31 km 
långa Grödingebanan. (Trafikverket, 2011[d]) 

När Öresundsbron invigs år 2000 har Sverige för första gången direktanslutning till Europas 
järnvägsnät. Sveriges Järnvägar firar 2006 150-årsjubileum. 2008 putsas hastighetsrekordet på svenska 
järnvägar till 303 km/h medan det nya världsrekordet lyder 553 km/h satt 2007 i Frankrike. 2010 föds 
Trafikverket sedan Banverket slagits ihop med Vägverket, samtidigt öppnar den första delen av 
Botniabanan (Örnsköldsvik – Umeå). (Trafikverket, 2011[e]) 

Planeringsarbetet pågår för en förlängning av Botniabanan mellan Umeå och Luleå, kallad 
Norrbotniabanan. Det är en 27 mil lång järnväg som ska förstärka godstrafiken men samtidigt 
möjliggöra en start för persontrafik mellan norrlandskustens större städer. En investering i 
infrastrukturen på ungefär 29 miljarder Kronor enligt 2013 års prisnivå. Planerad byggstart för 
projektets första etapp Umeå – Dåva är satt till 2018. (Trafikverket, 2017) 

3.1.2 Järnvägspolitikens betydelse för samhällsutvecklingen - ett historiskt perspektiv 
En viktig faktor för kommunikationernas roll i samhällsekonomin är den ekonomisk – historiska miljön 
som kommunikationssystemet bildats i. Ur ett långsiktigt perspektiv är en integration av den 
politiskadimensionen såväl som den ekonomiska analysen en förutsättning för att förstå betydelsen 
för samhällsutvecklingen. Det är samverkan mellan den samhällsekonomiska strukturen, teknologins 
utveckling och de politiska regelverkens begränsningar som avgör vad som är möjligt. Det finns en 
institutionell tröghet i den långsiktiga ekonomiska utvecklingen som påverkar både riktning och 
hastighet på utvecklingen. Regelverken och spelreglerna kan snabbt ändra förutsättningarna och 
villkoren på marknaden vilket ger snabb effekt på ekonomin, en snabbhet i förändring som 
institutionernas relativt långsamma beslutsprocesser har svårt att konkurrera med. För att uttrycka 
det enkelt kan det sägas att spelreglerna i många fall har en helt avgörande betydelse för den 
ekonomiska utvecklingen. (Anderson-Skog & Ottosson, 1994) 

Den moderna transportsektorn uppstod under den andra hälften av 1800-talet, då aktörerna inom 
kommunikationssektorn var knutna till varandra genom olika nätverk, grundade på släktskap, 
ekonomiska intressen eller politisk och regional tillhörighet. Politiska ramverk och beslut har varit 
avgörande för kommunikationssektorns utveckling. Reglerna för investeringar, ramar för nyttjanderätt 
och den politiska visionen av kommunikationssektorns roll i samhällsstrukturen har alla präglats av 
politiska beslut. (Anderson-Skog & Ottosson, 1994) 

Den ortodoxa synen på ekonomi menar att de institutioner som inte genererar ekonomisk tillväxt 
ersätts av marknadskrafterna med mera effektiva institutioner. Det synssättet skiljer sig från den 
neoklassiska synen på ekonomi som menar att institutionernas överlevnad beror av maktstrukturen, 
och dess sociala och ekonomiska incitament, som finns i samhället vid varje konkret historisk miljö. De 
gör att institutioner som formats under en specifik tid med speciella förutsättningar kommer att leva 
kvar långt efter det att de ekonomiska förutsättningarna ändrats. Det ger en inbyggd tröghet som gör 
att det förflutna styr över framtiden till viss del. Vidare gör det synsättet att de samhällen som lyckas 
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med integrationen av ny teknologi, nya ekonomiska impulser i de befintliga institutionerna tenderar 
att ha en bättre ekonomisk utveckling än de institutionerna som är fastlåsta vid de gamla 
förhållningssätten. (Anderson-Skog & Ottosson, 1994) 

3.1.3 1840 – 1918 
Under stora delar av 1800-talet var järnvägsstationen en symbol för järnvägsbolagens välstånd, 
stationerna invigdes ofta av lokala myndigheter och stadschefer (Dahlstrand, 2013). Frågan om 
huruvida staten skulle äga eller bara subventionera järnvägen i Sverige avgjordes i riksdagen 1853-54. 
Riksdagen beslutade att strukturera upp järnvägsbyggandet och anlägga stambanor mellan rikets 
huvudorter. Det regionala järnvägsnätets ansvar fick ligga kvar på kommunerna tillsammans med 
näringslivet och andra privata aktörer. På den tiden ansågs nämligen näringslivet bäst kunna avgöra 
var järnvägar behövdes och hade förutsättningar att bli vinstgivande. 1888 bildades det verk (Statens 
Järnvägar, SJ) som ansvarade för de statligt ägda järnvägarna i Sverige. (Anderson-Skog & Ottosson, 
1994) 

Det privata järnvägsnätet var uppdelat på ett stort antal aktörer som tillsammans byggde mer än 70 
procent (12 000 km) av det totala järnvägsnätet, de mesta före slutet av första världskriget. Den 
svenska järnvägssektorn formades under den tid av industrialiseringen som baserades på råvaru- och 
basindustri. De förhållanden som etablerades mellan de privata aktörerna och stadsmakten byggde på 
en strikt ansvarsfördelning mellan de privata aktörerna och den statliga järnvägsförvaltningen, SJ. De 
privata aktörerna på järnvägsmarknaden var i stor utsträckning fria att fatta företagsekonomiska 
beslut, taxor och andra ekonomiska angelägenheter behövde heller inte vara offentliga vilket 
medförde möjligheter till prisdiskriminering och regionala skillnader. Efter 1890 kontrollerades allt 
oftare de privata banorna av samtrafikavtal, vilka kontrollerades av staten genom en enhet inom SJ. 
(Anderson-Skog & Ottosson, 1994) 

Den statliga järnvägen reglerades hårdare, det begränsade SJ:s möjligheter att agera 
företagsekonomiskt. Regeringen beslutade genom riksdagen om de riktlinjer och mål som gällde för 
verksamheten, allt från finansieringen av nya linjesträckningar till taxorna på tågen. Statens Järnvägar 
skulle infria de ekonomiska målen och sköta driften av järnvägsnätet som reglerades av ett antal 
samhällsförpliktelser. Syftet med dessa samhällsförpliktelser var att motverka att monopolställningen 
på marknaden missbrukades men gav upphov till en överkapacitet på vagnparken men också på 
personalstyrkan. Samtidigt garanterades att förhållandet för resande i hela landet var likartade. 
(Anderson-Skog & Ottosson, 1994) 

Det fanns inga samhällsekonomiska målsättningar med den statliga järnvägen under stora delar av 
1800-talet. Istället fanns en avsikt förbättra förbindelsen mellan rikets mest utvecklade delar. 
Järnvägen skulle vara stöttepelare i det nya moderna transportsystemet, därför drogs järnvägen på 
avstånd från de befintliga vattenlederna som ett komplement till dessa. (Anderson-Skog & Ottosson, 
1994) Järnvägen har haft ett stort inflytande på samhällsutvecklingen globalt men också i Sverige. På 
stationerna har teknik och arkitektur skapat möjligheter för människor att socialisera (Dahlstrand, 
2013). 

 

Det var först 1875 som den statliga järnvägen fick en ekonomisk målsättning, den skulle betala sina 
egna kostnader samt statens räntekostnader för järnvägen. Vidare skulle inga subventioner från staten 
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utgå för att täcka förluster men vid vinster inom järnvägssektorn skulle transportkunderna gynnas 
genom sänkta taxor. I början av 1900-talet fanns en övertro på järnvägens förmåga att agera hävstång 
för moderniseringen av den svenska ekonomin. Järnvägen kunde bara genom sin existens skapa 
likartade förutsättningar för ekonomisk tillväxt i hela landet, järnvägen skulle bryta ny bygd. Detta var 
en bra bit från den ursprungliga målsättningen att binda samman de viktigaste regionerna i landet för 
att ge förutsättningarna att stärka ekonomin. (Anderson-Skog & Ottosson, 1994) 

3.1.4 1920 – 1945 
Till sina huvuddrag levde institutionerna som bildades under 1800-talets andra hälft kvar fram till 1970 
– 80-talet. Eftersom de ekonomiska premisserna för järnvägssektorn formades under 
industrialiseringen, uppbyggd av råvaru- och basindustri. Fanns ett ramverk för stadsbanorna under 
1800-talets andra hälft som utgick från att järnvägen hade monopolställning på transportmarknaden. 
Transportbehovet i samhället ändrades eftersom industrisektorn blev mer differentierad, med mer 
förädlade konsumtionsprodukter och verkstadsartiklar. Redan på 1920 – 30-talet hade bilismens en 
betydande del av frakterna upp till 100 km och de privata järnvägsaktörerna på regional och lokal nivå 
drabbades negativt ekonomiskt. (Anderson-Skog & Ottosson, 1994)  

SJ försökte genom teknologiska satsningar att möta konkurrensen, elektrifieringen av järnvägen sänkte 
restiderna och ökade lönsamheten för storskaliga satsningar. Då aviserade riksdagen att de skulle 
byggas kulturbanor. Kulturbanorna subventionerades och byggdes på den delen av järnvägsnätet med 
minst lönsamhetsutsikter. Redan på 1920-talet var nästan 50 procent av statens järnvägsnät olönsamt, 
och satsningen på kulturbanor i kombination med samhällsförpliktelserna lindrade inte den 
ansträngda ekonomin. (Anderson-Skog & Ottosson, 1994) 

Ett riksdagsbeslut 1929 delade upp statens järnvägsnät i två delar, en räntebärande del som betalades 
med intäkter från trafiken, och en icke-räntebärande del som betalades med skattemedel. 
Förändringen av de ekonomiska förutsättningarna löste inte problemen som fanns inom 
järnvägssektorn eller underlättade anpassningen till den nya transportmarknaden. Den viktigaste 
faktorn till förändringen var att kunna behålla den regionala samhällsutvecklingstanken med järnvägen 
i statlig regi. (Anderson-Skog & Ottosson, 1994) 

SJ var starkt kritisk till riksdagsbeslutet 1939 att förstatliga all privat järnväg. Anledningen till SJ:s starka 
kritik var att det skulle bli samhällsekonomiskt ohållbart, att införliva redan olönsamma banor statlig 
regi, då de nya banorna skulle omfattas av samma samhällsförpliktelser som resten av de statliga 
banorna, en garant för att transportsystemet skulle fungera som vanligt. (Anderson-Skog & Ottosson, 
1994) 

För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av ett förstatligande skrev riksdagen av 500 miljoner 
kronor av den totala kapitalkostnaden. Den ekonomiska lättnaden bidrog till att bevara 
transportstrukturen in på 1960-talet, utan att öka möjligheterna för SJ att agera på 
transportmarknaden. Återigen kunde den övergripande målsättningen med järnvägspolitiken behållas 
genom att ändra de ekonomiska kraven. Statens lösning motverkade den rationaliseringen av 
järnvägssektorn som behövdes. Samtidigt har investeringarna i järnvägen endast uppgått till 25 
procent av väginvesteringarna. Naturligtvis har detta med en övergripande samhällsorganisatorisk 
förändring att göra, där statens roll för den ekonomiska omvandlingen ändrades radikalt efter 1930. 
(Anderson-Skog & Ottosson, 1994) 
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3.1.5 1945 -  
Förändringarna i den samhällsekonomiska strukturen och konkurrensförhållandet inom 
transportmarknaden är realekonomiska och gjorde att SJ fick svårt att uppfylla sina mål. De regionala 
överlevnadsvillkoren för järnvägssektorn förändrades lika snabbt under 1960 – 70-talet som industrins 
omfattande rationaliseringsprogram. Avfolkningen av landsbygden, storstädernas expansion och den 
allt mer påtagliga konkurrensen från bilismen och civilflyget ledde fram till järnvägsdöden, 25 procent 
av järnvägsnätet försvann mellan 1950 och 1979, och SJ led underskott i resultaträkningen de flesta 
åren. Efter andra världskriget förlorade järnvägen sin roll som grundpelare för den ekonomiska 
tillväxten. (Anderson-Skog & Ottosson, 1994) 

Regelverken från industrialiseringens barndom har både politiskt och reellt begränsat 
handlingsmöjligheterna för den statliga järnvägssektorn. De olika parternas vilja att genomföra 
förändringar i regelverken har speglats av dess maktpositioner. Staten har haft större reell makt än SJ 
och därmed också större möjlighet att påverka järnvägspolitiken, kostnadsfördelningen mellan 
aktörerna har också en strategisk betydelse. I interaktionen mellan de båda parterna i den statliga 
järnvägssektorn har de ursprungliga målen till slut levt kvar, starkt bidragande till det har varit den 
intention att järnvägen ska fungera som drivkraft för den regionala utvecklingen. Den sviktande 
lönsamheten och oförmågan att konkurrera tvingade fram en förändring i målsättningen för 
järnvägspolitiken, 1963 infördes en bokföringsskillnad som skulle underlätta det ekonomiska ansvaret 
för de olönsamma banorna för SJ. Det ersättningsberättigade nätet, skulle subventioneras av regional- 
och socialpolitiska skäl medan affärsbanenätet skulle drivas efter företagsekonomiska principer. 
(Anderson-Skog & Ottosson, 1994) 

Samhällsförpliktelserna kunde behållas på de olönsamma banorna, med hjälp av subventioner, enligt 
den gamla politiska mallen. Affärsbanenätet skulle drivas för att generera vinst, vilket det redan i viss 
utsträckning gjorde. Istället för att ge SJ ökade företagsekonomiska befogenheter och handlingsfrihet 
att möta konkurrensen politiserades järnvägsstyrelsen. I början av 1980-talet, för att kunna genomföra 
och behålla de gamla transportpolitiska målen, uppgick stadssubventionerna till drygt 16 miljarder 
kronor per år. (Anderson-Skog & Ottosson, 1994) 

1988 kunde inte längre de gamla transportpolitiska målsättningarna upprätthållas, vilket resulterade i 
inrättningen av ett nytt verk, Banverket. En tillbakagång till den ansvarsfördelning som gällde före 
förstatligandet av järnvägen infördes också, SJ ansvarade för driften av det nya riksnätet medan 
regionala aktörer kunde köpa trafikrättigheter på de regionala järnvägarna. När välfärdsstaten växte 
fram blev också andra ekonomiska- och politiska medel viktiga, därmed förlorade järnvägen mycket av 
sin makt som styrmedel. Järnvägens nya roll i samhällsekonomin följdes inte av en anpassning av 
reglerna som kontrollerade järnvägssektorn. Staten var synnerligen ovillig att lätta på restriktionerna 
för SJ:s befogenheter att driva ett konkurrensutsatt företag. Staten underlättade inte övergången från 
ett konkurrensutsatt monopol till affärsföretag. (Anderson-Skog & Ottosson, 1994) 

De nya järnvägspolitiska målsättningarna har ett tydligare företagsekonomiskt mål där ägaren, staten, 
vill ha valuta för sina pengar istället för att fokusera på regional utveckling. Behovet av en väl 
fungerande infrastruktur för regional eller nationell utveckling är fortfarande viktigt, men spelreglerna 
har ändrats, och under 1990-talet har järnvägen behandlats som en lösning som ska säljas istället för 
ett medel till ekonomisk utveckling. (Anderson-Skog & Ottosson, 1994) Dagens stationer har fått en 
förnyad chans att påverka samhällsutvecklingen, detta på grund av att tågen är ett miljövänligt 
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alternativ som sedan 1990-talet kan konkurrera med flyget, på grund av utvecklingen av snabbtågen i 
Sverige Efter järnvägens krisår har idag stationerna återigen blivit laddade med samhällsutvecklande 
förhoppningar. (Dahlstrand, 2013) 

3.1.6 Stationslägenas betydelse för tätortsutvecklingen 
Förr lockades resenärerna till järnvägen utan konkurrens från bilismen av andra anledningar än idag. 
Idag gäller det att attrahera kollektivtrafikresenärerna med kvaliteter som skapar värden för den 
potentiella resenären. En del av kvalitetskriterierna som definierats: 

• Effektiv bytespunkt 

• Nod och länk i staden 

• Plats för komfort 

• Plats som erbjuder mer 

• Plats med identitet 

• Informativ plats 

(Dahlstrand, 2013) 

Järnvägen förändrade städernas sätt att byggas och införde en högre grad av planering i 
stadsbyggandet. Kring spåren och dess bangårdar växte industriella zoner fram. Stationerna kopplades 
till städernas torg och boulevarder byggdes. Detta handlar inte om det typiska svenska 
stationssamhället i den mindre skalan utan den definitionen på begreppet stationssamhälle blir, 
centrerar bebyggelsen och dynamiken kring järnvägsstationen och kring denna en differentierad 
sysselsättning och tätort växer fram, som inte passar in i dikotomin land-stad. (Dahlstrand, 2013) 

3.1.7 Stationssamhällets förr och nu 
Trots att det finns en tydlig historia om järnvägen och de samhällen som bildats längs med spåren finns 
ingen tydlig definition på vad ett stationssamhälle är. Kenneth Strömberg, historiker vid Växjö 
universitet, formulerade stationssamhället som ett ”samhälle där stationen utgör ett socialt, 
arkitektoniskt och ekonomiskt centrum”. Det finns många stationssamhällen runt om i Sverige som 
inte motsvarar den beskrivningen. Klart är att med stationerna kom nya mötesplatser att växa fram 
med nya vanor, beteendemönster och kulturer. Järnvägen och stationerna lyfte tätortsutvecklingen 
med nya möjligheter. Ingen ort är längre solitär utan är ihopkopplad med varandra i ett myller av nya 
relationer för varor och tjänster. Början på dagens masskonsumtion möjliggjordes genom järnvägen 
och dess snabba enkla transporter. (Dahlstrand, 2013) 

Järnvägen och dess stationer haft stor betydelse för välstånd och kommunikationer. Historiskt sett har 
forskningen studerat järnvägens betydelse för kultur, fritid hushållsliv. Det finns även studier som 
belyser förändringar i samhällslivet och den fysiska planeringen. På senare tid har förhoppningarna på 
att järnvägen och dess stationer ska ha betydelse för ekonomin i ett samhälle och öka dess möjligheter 
till hållbar utveckling och ett mindre klimatavtryck. Numera är de stora stationerna i Sverige en 
pulsåder som har ett hektiskt stadsliv alla timmar på dygnet, en mötesplats och ett upplevelsecentrum. 
De allra flesta stationerna i Sverige är inte pulserande noder utan lever en ganska tynade tillvara. Under 
1980-talet försökte SJ ändra på detta genom införandet av konceptet det ”roliga resehuset” och 
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begreppet ”resecentrum” myntades. Stationernas serviceutbud skulle utökas och många byggdes ut 
med en busscentral. Nu handlade det inte längre bara om tågen utan om att sammankoppla olika 
trafikslag med varandra. (Dahlstrand, 2013) 

I ”Järnvägen i samhällsplaneringen” beskrivs den betydande roll som tåget, ett av de viktigaste 
transportmedlen, har haft för samhällsutvecklingen i Sverige. Person- och godstransporter på järnväg 
är bra ur klimat-, energi- och luftföroreningssynpunkt samtidigt som det bidrar till den regionala 
utvecklingen genom att den tillåter att regionerna växer. Järnvägen ger möjligheten att bo allt längre 
från de orter där invånarna studerar eller arbetar. Tågtrafiken har utvecklats från ett färdmedel för 
uteslutande längre resor till att idag vara viktig för även det regionala kollektivtrafiksystemet. Det finns 
några faktorer som kan behöva speciell uppmärksamhet när planeringen för järnväg genomförs och 
det är med avseende på buller, vibrationer, säkerhet och trygghet för närboende, barriäreffekten och 
transporter av miljöfarligt gods. För de orter som blev stationssamhällen fanns ingen medvetenhet om 
att de var ett stationssamhälle med ökad tillgänglighet till omvärlden, utan planeringen på orterna 
handlade om hur den växande befolkningen skulle tas om hand på bästa sätt. (Dahlstrand, 2013) 

3.2 Tidigare studier om stationsnära lägen 
Det finns ett antal studier som ger en bild av värdeskapande utifrån exempelvis köpbeslut. Vilket värde 
har stationsnära lägen för människor, vad är värdet av närhet till kollektivtrafik? Det finns forskning 
som påvisat att fastighetsvärdet stiger med närhet till kollektivtrafik. Numera finns det ett flertal 
studier som visar vilka kvalitéer som resenärerna värdesätter i kollektivtrafiken. Däremot har ingen 
undersökt de relationer mellan livsstilsval och motiv för att bo i det hållbara samhället som motsvaras 
av ett tänkt stationssamhälle. Vilka världen kan skapas i ett stationssamhälle, vilka preferenser 
motsvarar det? En fråga som behöver vidare studier är hur värderingen av stationssamhället ska gå till 
som plats i vardagslivet och som en lösning på den hållbara utvecklingen. (Dahlstrand, 2013) 

Forskare har pekat på behovet av ytterligare kunskap om hur en process mer ändamålsenliga för 
planering ska gå till. Forskare ser ett kunskapsglapp hur samverkan och genomförandet av 
utvecklingssatsningar ska gå till, vilka livsstilsvärderingar är viktiga vid stadsutglesning/förtätning. 
Dessa frågor glöms ofta bort då markvärden och transporter får för stort fokus vid utvecklingen av 
stationssamhällen, stationsnära utveckling och stadsutveckling i kollektivtrafiknära lägen. (Dahlstrand, 
2013) 

Delegationen för hållbara städer har gett stöd till ett framtagande av en modell för beräkning av 
minskningen av koldioxidutsläppen, som följer av en ökning av kollektivtrafikanvändningen vid en 
förtätning av stationssamhällena. Modellutvecklingen av KARM (Klimatanalys av resmönster) baseras 
på en fallstudie i Stockholmsområdet och är utvecklat av Jernhusen AB tillsammans med IVL Svenska 
miljöinstitutet. Projektet går ut på att utveckla ett kalkyleringsverktyg för fastighetsutvecklingen och 
genom det räkna ut emissionerna för resorna till och från en byggnad. Resmönstret och reslängden 
skiljer sig åt beroende på vilken typ av resa det är, det finns även säsongsvariationer. Förutom olika 
människors reseprofil skiljer verktyget på olika: 
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1. Verksamheter 

2. Lokaliseringar 

En unik reseprofil för varje verksamhetstyp används uppdelat på olika lokaliseringar: 

 Centralt läge, begränsade parkeringsmöjligheter. Nära till kollektivtrafiknod med regiontrafik 

 I staden, möjlighet att parkera bilen. Avstånd till kollektivtrafiknod 

 Externt läge, goda parkeringsmöjligheter men begränsad tillgång på kollektivtrafik 

(Dahlstrand, 2013) 

3.2.1 Tillgänglighet – Tillväxt - Planering (TTP) 
Det är bara på vissa platser som arbeten och bostäder växer fram i stor utsträckning, det gör det 
naturligt att koppla ihop frågor om tillgänglighet, tillväxt och planering. Att investera i infrastrukturen 
ger bättre tillgänglighet, nyttan med dessa projekt redovisas ofta med vinster i restid och minskade 
utsläpp. Det som sällan eller aldrig redovisas är varför olika orter ska satsa på infrastruktur och av 
vilken anledning. Ökad tillgänglighet vad innebär det egentligen för en stad eller region? (Dahlstrand, 
2013) 

TTP projektet drivs av Internationella handelshögskolan i Jönköping (IHH) och har försökt svara på 
frågorna: 

1. Hur kan potentialen för utveckling och tillväxt, som skapas av ökad tillgänglighet, tas tillvara? 

2. Sambandet mellan ökad tillgänglighet och samhälls- och näringslivsnytta 

3. Hur stora värden finns att hämta inom säkerhet, miljö och tid men också för tillväxt och 
sysselsättning, genom satsningar på tillgänglighet 

(Dahlstrand, 2013) 

Projektet har använt sig av en ekonomisk modell, DYNLOK (Dynamisk Lokaliseringsmodell) när stråket 
Norrköping – Linköping – Jönköping – Borås analyserades. Modellen visar vilka potentiella effekter av 
förändringar i tillgängligheten kan ha på olika områden. Resultatet av studien visar att Götalandsbanan 
skulle kunna ge en positiv tillväxt i regionerna. Resultatet är ingen självklarhet enligt forskarna utan 
trafikeringsperspektivet måste integreras med ekonomisk tillväxt- och planeringsperspektivet. 
Resultaten beräknas under förutsättningen att regionerna är väl fungerande. (Dahlstrand, 2013) 
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DYNLOK processen innehåller dessa fyra steg: 

1. Investeringar och trafikeringsscenarier tas fram. Transportinfrastrukturer är ”navet” som 
kopplar ihop regionens platser, centralortssystemet är grunden för en funktionell regions 
utveckling. Resecentrum ska finnas i städernas centrum och kontaktintensiva verksamheter 
bör ligga inom en radie av 500-600 meter från stationer och resecentrum. Hållplatser utanför 
centrum ska vara tillgängliga med kollektivtrafik och bil. 

2. Projektet tar fram dataunderlag om förändringar i tidsavstånd till följd av investeringar och 
trafikeringsförändringar. De dynamiska, ekonomiska effekter som uppstår vid förändring i 
den fysiska tillgängligheten belyses av modellen om denna potential utnyttjas med en bra 
regional och lokal planering. 

3. Prognoser räknas fram. 

4. Resultaten är potentialer, planeringen är avgörande för om potentialerna kan realiseras 
tillsammans med fastighetsmarknadens prisnivåer. 

I projektet har den bästa framtida strukturen för en ort behandlats och även ett underlag för vilka orter 
som kommer att växa har tagits fram. Detta underlag har utgått från potentialer och 
planeringsinsatser, kollektivtrafiken har behandlats som ett verktyg vid regional utveckling. 
(Dahlstrand, 2013) 

Projektet TTP har testat resonemangen från sina resultat i de samhällsekonomiska analyserna med tre 
fallstudier. En grundförutsättning för satsningar på nya stationer ska ge effekter på resandet är att de 
planeras för att bli en naturlig del av den befintliga staden. För att lyckas med detta behöver 
kommunerna mer kunskap om stadsutveckling. För TTP:s del var arbetet med planeringen att stötta 
kommunerna i fallstudierna med ortsanalyser: 

1. SWOT-analyser belyste styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 

2. Förtätningspotentialen inom en kilometer runt stationen identifierades: 

• Vilka verksamheter och typ av bebyggelse, centrums utbredning 

• Den obebyggda marken och dess värde 

• Tillgängligheten via gångavstånd upp till 600 meter och på en kilometer, både 
fågelvägen och faktiskt gatunät 

• Integrationsanalyser genom Space Syntax 

• Förslag till utveckling 

3. Workshoppar för att utveckla stationsområdena till en central punkt på orten och ge 
möjligheter till mer verksamheter, bostäder och service i området. 

(Dahlstrand, 2013) 
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3.3 Trafikverkets uppdrag 
Enligt förordningen 2010:185 ska Trafikverket arbeta mot att de transportpolitiska målen nås, bland 
annat genom samverkan och kunskapsspridning. Vidare ska enligt instruktionerna Trafikverket arbeta 
fram underlag som underlättar tillämpningen av miljöbalkens 3-5 kap. och bygglagen (2010:900). 
(Trafikverket, 2017) Idag har Trafikverket har rollen som samhällutvecklare med ansvar för helheten i 
transportsystemet. Målsättningen är att ett miljövänligt transportsystem som tar hänsyn till hälsan för 
människor och som fungerar i hela Sverige. Transportsystemet ska vara säkert och tillgängligt för att 
underlätta livet i hela Sverige. För att uppnå målet behövs ett nära samarbete mellan Trafikverket och 
övriga samhället. (Dahlstrand, 2013) 

3.3.1 Transportpolitiska mål 
Regeringen försökte i sin proposition (2008/09:93) att förenkla målstrukturen för de transportpolitiska 
målen med en inriktning som enligt Fredrik Reinfeldts regering skulle ge ett enklare företagande och 
på det sättet generera fler jobb i Sverige. Den enklare målstrukturen är tänkt att underlätta vid 
prioriteringar i beslutsprocessen samtidigt som det blir lättare att styra planeringen, genomförandet 
och uppföljningen av transportpolitiken i statlig regi. (Prop. 2008/09:93)  

Transportpolitikens övergripande målsättning innefattar att säkra den långsiktigt hållbara 
transportsystemet på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt för alla. Det övergripande 
transportpolitiska målet är kompletterat med två jämbördiga målsättningar, funktionsmålet och 
hänsynsmålet, som ska hjälpa till att nå det övergripande målet. De kompletterande målsättningarna 
har ett antal preciseringar som hjälper till vid målstyrning. (Trafikverket, 2017) Målkonflikterna 
kommer inte att försvinna, då de är en oundviklig del av tillämpningen, men den tydligare strukturen 
underlättar där prioriteringar och avvägningar måste göras. (Prop. 2008/09:93) 

En schematisk illustration av de nya transportpolitiska målen kan studeras i Figur 1. 

 

Figur 1 Illustration av målstrukturen. Funktions- och hänsynsmålet är likvärdiga och bidrar till den övergripande måluppfyllelsen. 
(Prop. 2008/09:93) 
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3.3.1.1 Övergripande mål 

”Transportpolitikens mål ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i 
hela landet”. (Prop. 2008/09:93, s. 14) 

Den fortsatt övergripande målsättningen för transportpolitiken på ett samhällsekonomiskt hållbart 
sätt ska skapa tillgänglighet för alla företag och invånare i landet, en politisk inriktning som är likvärdig 
med tidigare huvudriktning inom transportpolitiken. (Prop. 2008/09:93) 

3.3.1.2 Funktionsmål – Tillgänglighet 

”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att 
ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt 
bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. 
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov”. (Prop. 
2008/09:93, s. 16) 

Funktionsmålet för tillgänglighet ska visa på funktionaliteten och nyttan med transportpolitiken, 
eftersom transportsystemet är en förutsättning för en hållbar tillväxt i hela landet. Det är en möjlighet 
att överbrygga de stora geografiska avstånden i Sverige, vilket ökar möjligheterna till livskvalitet men 
också närheten till arbetsmarknadsregioner, nyttor och funktioner. När tillgängligheten ökar fås en 
positiv effekt på samhällsekonomin. (Prop. 2008/09:93) 

Regeringen har arbetat fram följande preciseringar som hjälp för att nå måluppfyllelse av 
funktionsmålet. (Trafikverket, 2017) 

• Tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet ökas och förbättrar resorna 
• Den internationella konkurrenskraften ökas genom att näringslivets transporter kvalitet 

förbättras 
• Tillgängligheten ökas mellan Sverige och omvärlden samt mellan regioner inom landet 
• Transportpolitikens arbetsformer stärker jämställdheten i samhället 
• Transportsystemet görs tillgängligt och säkert för alla oavsett funktionsnedsättning, ålder och 

kompetensnivå 
•  Kollektivtrafikförbättrande åtgärder genomförs samt att möjligheterna att välja gång och 

cykel utvecklas 
 
(Trafikverket, 2017) 
 

3.3.1.3 Hänsynsmål – Säkerhet, miljö och hälsa 

”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att 
ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen 
uppnås och till ökad hälsa”. (Prop. 2008/09:93, s. 30) 

För att den övergripande transportpolitiska målsättningen ska kunna nås måste tillgängligheten 
utvecklas för att i framtiden inte någon ska skadas eller dödas, men också för att miljökvalitetsmålen 
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ska kunna nås. Ska öka möjligheterna för ökad hälsa och en god måluppfyllelse av miljökvalitetsmålen. 
Huvuddragen i målet behandlar säkerhet, miljö och hälsa och regeringens preciseringar för ökad 
målstyrning är som följer. (Trafikverket, 2017) 

• Mellan 2007 och 2020 ska antalet döda inom vägtransportområdet halveras samtidigt som 
minskningen av antalet allvarligt skadade är preciserat till en fjärdedel 

• En fortlöpande minskning av döda inom sjöfarten med en halvering av de svårt skadade fram 
till 2020 

• En fortsatt minskning av skadade och omkomna inom järnvägstransport- och luftfartsområdet 
• Transportsektorn är oberoende av fossila bränslen till 2030 bidrar till måluppfyllelsen av 

miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan 
• Prioriterar delmålen inom miljöpolitiken som påverkas mycket av transportsystemets 

utveckling 
(Trafikverket, 2017) 

Preciseringar för hänsynsmålet säkerhet inom järnvägstransportmålet 

Regeringen har i sin proposition (2008/09:93) preciserat hur vissa delar av transportpolitikens 
övergripande mål och delmål tolkas. Här presenteras den precisering som gjorts inom 
järnvägstransporternas säkerhetsmålsättningar. 

”Målet för säkerhet inom järnvägstransportområdet bör preciseras med att 
antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransportområdet 
fortlöpande minskar”. (Prop. 2008/09:93, s. 41) 

Preciseringen har gjorts för att minskningen av antalet dödade och skadade vid järnvägsolyckor, mellan 
2003-2007, varit konstant. Banverket har haft en strategi att höja säkerheten vid plankorsningar sedan 
slutet av 1980-talet och har på det sättet minskat den typen av olyckor med över 60 procent. 
Självmorden på järnvägsnätet är fortfarande mellan 50-70 stycken per år och utgör ett problem som 
måste åtgärdas. (Prop. 2008/09:93) 

Ibland kan det uppstå konflikter mellan miljömålen, som vill minimera användandet av fossila bränslen, 
och målen om större arbetsmarknadsregioner som leder till mer transporter. Valet mellan möjliga 
åtgärder för att nå målen är sällan enkla, men en bra utvärdering av alternativen underlättar vid beslut. 
(Hydén, 2010) 

3.3.1.4 Övergripande strategi för ett hållbart transportsystem i framtidens samhälle 
En viktig inriktning är planeringen för ett transportsnålt samhälle. Det gäller att koordinera 
transportlösningarna med bostäder men också med andra viktiga funktioner i samhället. Det ger 
sammantaget en hållbar transportlösning företrädesvis i förtätade städer och regioner. Prioritera de 
gröna färdmedlen, gång- och cykelresor, och kollektivtrafik före den privata bilismen i de regioner som 
är befolkningstäta. Det är även viktigt att för att upprätthålla funktionen i trafiksystemen på ett 
kostnadseffektivt sätt, det innebär att kopplingarna mellan trafikslagen och vilken typ av trafikslag som 
bör finnas måste väljas utifrån ändamålet. (Trafikverket, 2015) 
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3.3.1.5 Ett hållbart transportsystem 
Eftersom det övergripande transportpolitiska målet anger att transportpolitiken ska säkra en hållbar 
transportförsörjning på långsikt, finns det behov av att klargöra betydelsen av hållbar utveckling. 
Beskrivningen av hållbar utveckling har utvecklats och omarbetats från dess ursprungliga formulering 
i Brundtlandrapporten från 1987. Det gemensamma i de allra flesta definitionerna av uttrycket hållbar 
utveckling är att de inkluderar hållbarhet i tre dimensioner, socialt-, miljömässigt-, och ekonomiskt 
hållbart, med ett tillägg att det måste inkludera hållbarhet för framtida generationer, precis det som 
den ursprungliga definitionen avsåg, nämligen att dagens välstånd inte får påverka framtida 
generationers möjligheter till välstånd. (Trafikverket, 2015) 

Senare tids forskning inom den hållbara utvecklingsaspekten har frångått den tidigare synen att de tre 
dimensionerna skulle vara jämbördiga. I en senare tolkning av begreppet hållbarhet menas att de tre 
dimensionerna snarare ska behandlas som att den ekonomiska dimensionen är drivkraften till 
utvecklingen som måste hålla sig inom de gränser som den social- och ekologiska dimensionen sätter 
upp för begreppet hållbarhet. Denna tolkning av hållbarhetsbegreppet återfinns i direktiven till 
inriktningsplaneringen, funktionsmålet utvecklas inom det ramverk som sätts av hänsynsmålet. 
(Trafikverket, 2015) 

I Figur 2 presenteras en schematisk bild av den tolkning av begreppet hållbar utveckling som används 
vid inriktningsplaneringen av transportsektorn. 

 

Figur 2Den sociala och den ekologiska dimensionen ses som gränserna för utvecklingen, medan den ekonomiska dimensionen är 
drivkraften som möjliggör en hållbar utveckling (Trafikverket, 2015) 

Den ekonomiska dimensionen, måste uppnås med fortsatt tillväxt, är en förutsättning för de andra två 
dimensionerna av hållbarhetsaspekten. Ett hot mot tillväxten i Sverige, ett land i den absoluta 
framkanten av teknologiska innovationer, är andelen nystartade företag. Detta trots att Sverige enligt 
världsbanken är ett av de länderna där det är billigast att etablera nya företag. En förklaring kan vara 
att den relativt stelbenta arbetsmarknaden och tama konkurrenslagstiftningen. (Forslid, 2008) 
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3.3.1.6 Miljökvalitetsmålen 
De 16 miljökvalitetsmålen som antagits av riksdagen är vägledande i den nationella miljöpolitiken. 
Syftet med målen är att hantera miljöproblemen inom en generation och lämna över ett samhälle där 
de stora miljöproblemen är lösta till nästa generation. Detta ska göras utan att öka belastningen på 
miljö och hälsa utanför Sverige. Målsättningen kräver en aggressiv miljöpolitik i Sverige, EU och övriga 
världen. Transportsektorn inverkar på miljökvalitetsmålen i stor utsträckning och enligt Trafikverkets 
instruktioner (2010:185) ska verkets arbete bidra till måluppfyllelsen av de nationella miljömålen. 
(Trafikverket, 2017) 

3.3.1.7   Måluppfyllelse med dagens politik 
Samhällsekonomisk effektivitet 

Enligt den uppföljningsrapport Uppföljning av de transportpolitiska målen (2015) som gjorts av 
Trafikanalys går den samhällsekonomiska effektiviteten av dagens politik och planerade åtgärder inte 
att bedöma. Det finns allt för mycket som dagens kalkyler inte klarar av att inkludera i bedömningen. 
Det finns ett glapp mellan de kostnader som transportsektorn orsakar och de kostnader som de faktiskt 
betalar, internalisering, för att vara samhällsekonomiskt effektiva. Det finns tendenser som visar på att 
internaliseringen inom transportsektorn har ökat, med slitageavgifter och högre banavgifter, men det 
finns fortfarande kostnader som inte betalas av transportsektorn. (Trafikverket, 2015) 

Ekonomisk 

Nuvarande politik med dagens finansieringsformer och kostnadsutveckling gör tillsammans med de 
långsiktiga åtaganden ny infrastruktur för med sig, i frågan om drift och underhåll, att det inte går att 
uppnå ekonomisk hållbarhet på lång sikt. Det går att uppnå ekonomisk hållbarhet om kraven på 
tillförlitlighet, regional tillgänglighet och hållbarhet inte behålls på en rimlig standard. Ett allt större 
transportsystem som blir allt äldre kommer att kräva allt större resurser i framtiden allt medan 
samhället eftersträvar en allt större flexibilitet på transportsystemen. Årtal av eftersatt underhåll 
kommer att bli besvärligt att hantera för ett system som till viss del är beroende av finansiering via 
skatter.  En av de största utmaningarna för transportsektorn är att klara det ekonomiska åtagandet 
utan att äventyra stadsfinanserna, det är många olika sektorer som vill ha del av de gemensamma 
stadsfinanserna. Restriktioner i stadsbudgeten kommer sannolikt att under en lång tid kräva att 
transportsektorn gör kompromisser som försvårar möjligheterna att nå de transportpolitiska 
målsättningarna och dess preciseringar. (Trafikverket, 2015) 

Miljömässigt 

För att klara omställningen till ett ekologiskt hållbart transportsystem kommer det att behövas mer 
insatser och pengar. För tillfället är transportsystemet inte ekologiskt hållbart även om det finns 
områden som utvecklats positivt. För att säkerhetsställa att mänskligheten även i framtiden kan 
använda naturens resurser och ekosystemtjänster måste transportsystemen minimera påverkan på 
klimatet och ekosystemen. (Trafikverket, 2015) 

Socialt 

De sociala dimensionerna av hållbar utveckling är de mjuka värdena som mänskliga rättigheter, 
rättvisa, demokrati, makt, välstånd och välbefinnande. Kultur, trygghet, livskvalitet, folkhälsa och 
jämställdhet är ytterligare områden som agerar inom den sociala livsmiljön. Transportsystemet har 
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utvecklats i en riktning som generellt förbättrar den sociala dimensionen av hållbar utveckling, men 
för att nå måluppfyllelsen behövs ytterligare åtgärder. Det behövs ett mer fokuserat åtgärdsprogram 
med inriktning mot det behov och värderingar som människor med blandade förutsättningar har. 
(Trafikverket, 2015) 

Det är inom ett par områden där utvecklingen inte är tillfredställande och det kommer att krävas stora 
satsningar för att nå god måluppfyllelse, det är inom personpåkörningar inom järnvägen, singelolyckor 
bland fotgängare och cyklister, uppföljningen av hastighetsbegränsningarna på vägarna och alkohol- 
och drogrelaterade olyckor. (Trafikverket, 2015) 

När det gäller den totala hälsoeffekten är det svårt att konkludera vilken inverkan transportpolitiken 
har, då bilresandet bidrar till en negativ hälsopåverkan genom det stillasittande som det medför 
samtidigt som cykelresor är en del i vardagsmotionen för många människor som en positiv motvikt. 
Transportsystemets utsläpp av avgaser och ljudprofil har en tydlig negativ hälsoeffekt. (Trafikverket, 
2015) 

”Förutsättningarna att uppnå långsiktigt hållbarhet skiljer sig åt över landet både 
vad gäller den samhällsekonomiska effektiviteten och långsiktiga hållbarheten. 
Den kraftiga urbanisering som pågår gör att förutsättningarna för skilda delar av 
landet blir alltmer olika”. (Trafikverket, 2015, s. 11) 

3.3.2 Riksintressen vid kommunikationsplanering 
Efter samråd med berörda myndigheter, Länsstyrelsen och Boverket, bedömer Trafikverket vilka 
riksintressen för kommunikationer det finns i Sverige, för de fyra trafikslagen – väg, järnväg, luftfart 
och sjöfart. Allt enligt förordningen (1998:896) som behandlar hushållningen av mark- och 
vattenområden. (Trafikverket, 2015) 

”MB 3 kap: 8 § Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för 
anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, 
kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet 
av sådana anläggningar”. (Sveriges Riksdag, 1998) 

När ett område pekats ut som riksintresse för kommunikationer innebär det enligt miljöbalken att 
området ska skyddas mot åtgärder som gör det svårare att använda området för dess tänkta 
användningsområde. För transportsystemet innebär det att kommunikationen ska kunna säkerställas, 
alla användning och nybyggnad inom ett riksintresse får inte påverka nuvarande eller framtida 
användningar av området negativt. (Trafikverket, 2015) 

En funktionsbeskrivning, som beskriver anläggningens huvudsakliga funktion och eventuella framtida 
behov, ska finnas för varje riksintresse inom kommunikationssystemet i Sverige. Att ett område är 
riksintresse har ingen koppling till ägande eller ansvar för objektet, det finns heller ingen direkt 
koppling till finansieringen av infrastrukturen. De beslut eller planer som upprättas ska beakta 
riksintressets anspråk på mark- och vattenanvändningen i enighet med miljöbalken. Det är viktigt att 
vid en tänkt exploatering av ett riksintresseområde visa hur riksintresset påverkas, för att säkerställa 
att riksintressets tänkta funktion inte påverkas negativt. (Trafikverket, 2015) 
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Vid motstridiga intressen, som till exempel vid en konflikt mellan två olika riksintressen, tillämpas 
regeln att det riksintresse som kan visa den bästa långsiktiga användningen av mark, vatten eller den 
fysiska miljön ges företräde. Konflikter mellan riksintressen avgörs av Länsstyrelsen, ett riksintresse för 
totalförsvaret trumfar alla andra riksintressen. Det är viktigt att alla översiktsplaner, fördjupade 
översiktsplaner och detaljplaner som påverkar ett kommunikationsriksintresse lämnas till Trafikverket 
för att verket ska kunna fullfölja sitt uppdrag och stötta Länsstyrelsen i bevakningen av riksintressenas 
intressen. (Trafikverket, 2015) 

Trafikverket bedömer vilka områden som är av riksintresse för kommunikationer, inom sitt 
influensområde, enligt förordningen (1998:896) som behandlar hur mark- och vattenområden ska 
användas. Riksintressenas miljöpåverkan hanteras och kontrolleras av Länsstyrelsen med stöd av 
miljöbalken. De riksintressen för kommunikationer som finns ska skyddas mot inverkan som försvårar 
användningen- eller tillgängligheten till anläggningen, med det menar Trafikverket att 
transportsystemets funktion ska säkras. Negativ inverkan på riksintressets användning vid ny 
bebyggelse kommer att hanteras och begränsas av Trafikverket. (Trafikverket, 2017) 

Riksintressena preciseras av Trafikverket och fungerar som ett underlag att beakta i den fysiska 
planeringen. Preciseringen avser att poängtera värdet av det som riksintresset ska skydda, och 
beskriver funktionen av riksintresset mer ingående. I beskrivningen hanteras dagsläget med 
trafiksituationen, framtidsprognoser och möjligheterna för anläggningen. Det lämnas också en 
redogörelse av vilka markanspråk riksintresset har samt en beskrivning av de områden som kan 
påverkas eller påverkar intresset. (Trafikverket, 2017) 

”Exploatering nära transportanläggningar får inte påverka möjligheterna till drift, 
underhåll och framtida utveckling av dessa”. (Trafikverket, 2017, s. 35) 

Tolkningen av riksintressenas överlägsna ställning vid mark- och vattenanvändningsplanering gör att 
det infaller ett investeringsvakuum direkt Trafikverket identifierat ett infrastrukturprojekt som är av 
rikets intresse för kommunikationer. (Trafikverket, 2015) 

3.3.2.1 Områden som påverkar eller påverkas av riksintresset 
Ny bebyggelse kan påverkas men också påverka en kommunikationsanläggning, vilket gör att den kan 
behöva begränsas. Storleken på områden som eventuellt måste begränsas för exploatering varier 
beroende på vilken åtgärd som planeras inom riksintresset. Restriktionerna i höjdled i närheten av 
flygplatser kan standardiseras medan andra typer av påverkan är svårare att prognostisera. I 
planprocessen ska det totala markområdet som påverkas eller påverkar riksintresset bevakas. 
(Trafikverket, 2017) 

3.3.3 Planering av transportsystemet 
Det finns möjligheter för kommunerna att vara med och påverka länstransportplanerna genom dialog 
med planupprättaren eftersom det finns gemensamma beröringspunkter vid samhällsplaneringen och 
transportsystemets planering. Den första januari 2013 introducerades den nya sammanhållna 
planeringsprocessen för vägar och järnvägar. Ny hantering av den ekonomiska långtidsplaneringen 
medger bättre samordning med planeringsfasen enligt PBL. (Trafikverket, 2017) 
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3.3.3.1 Nationell plan 
Den Nationella planen för transportsystem, framtagen av Trafikverket, hanterar den strategiska- och 
ekonomiska planeringen (Trafikverket, 2017). Nationell planering infaller under politiska beslutsramar, 
vilka inte alltid vilar på samhällsekonomiska bedömningar om den största samhällsnyttan. Det finns 
motstridiga ansvarsområden för den sittande regeringen i ett land. Det politiska beslutsfattandets 
samspel med den nationella planeringen borde bli ännu mer transparent för att legitimera de olika 
politiska besluten. (Short & Kopp, 2005). De regionala länstranssportplanerna upprättas, efter 
regeringens direktiv, av planupprättaren. De åtgärder som planeras i dessa planer ska vara ordentligt 
beredda genom studier. Trafikverket har sedan 2012 använt sig av åtgärdsvalsstudier för att arbeta 
fram underlag som utgör grunden vid den nationella transportplanen och länstransportplanerna. 
(Trafikverket, 2017) 

Inom den svenska nationella planeringen av infrastruktur ska samhällsekonomiska 
nettonuvärdeskvoter fungera som beslutsunderlag vid planeringen av den nationella 
transportsystemplanen. Det framgår inte i målbeskrivningen av transportplanen om de totala 
investeringarna som gör ska maximera samhällsnyttan eller om de bara är de investeringar som är 
allmänbeskattade som ska inkluderas i maximeringen av samhällsnyttan. Enligt den studie som gjorts 
för den nationella transportplanen 2010-2021 visas det att gjorda prioriteringar inte enbart kan 
grundas på samhällsekonomiska nyttoanalyser, eftersom projekt med låg eller negativ 
nettonuvärdeskvot prioriterats framför andra mer samhällsekonomiska projekt. (Eliasson & Lundberg, 
2012) 

Den långsiktiga planen beslutas av regeringen omkring vart fjärde år, planen kompletteras med 
genomförandebeslut av delar av åtgärderna år för år. Varje år presenterar Trafikverket satsningar som 
kan byggstartas de närmaste sex åren för regeringen. Infrastruktursatsningarna är indelade i två block, 
ett block som kan sjösättas de första tre åren, ett annat block som kan byggstartas de nästföljande tre 
åren. (Trafikverket, 2017) 

Enligt Eliasson & Lundberg (2012)  studie av den nationella transportplanen 2010-2021, finns det ingen 
direkt koppling mellan nettonuvärdeskvoterna och inkludering i den nationella transportplanen, vilket 
de visat med sannolikhetskvoter. Det gör att det är inte enbart nettonuvärdeskvoten som avgör om 
och hur infrastrukturprojekt ska prioriteras i en nationell plan (Eliasson & Lundberg, 2012). 

3.3.3.2 Länsplan för regional transportinfrastruktur 
Samtidigt som den Nationella planen för transportinfrastrukturen arbetas fram upprättas regional 
länsplaner för transportsystemet. De regionala transportinfrastrukturplanerna, länsplanerna, 
innehåller satsningar på statliga vägar utanför stamvägnätet, medfinansiering av regionala 
kollektivtrafiksanläggningssatsningar samt satsningar på anläggningar utanför det statliga ägandet 
som har regional betydelse för infrastruktursystemet. Länsplanerna innehåller finansieringen av 
sådana åtgärder som ingår i den Nationella planen, enligt förordningarna, för infrastruktursystemet. 
De ekonomiska förutsättningarna beslutas av regeringen medan själva Länsplanen för regional 
transportinfrastruktur upprättas av de tillväxtansvariga organen. Trafikverket är ansvarigt för att 
åtgärderna i Länsplanerna verkställs. (Trafikverket, 2017) 

3.3.3.3 Regional utvecklingsplanering 
Från att tillväxtarbetet på regional nivå varit ett statligt ansvar har utvecklingen gått mot en modell 
där andra aktörer än Länsstyrelsen ansvarar för utvecklingsfrågorna på regional nivå. Det kan vara 
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kommuner i samverkan, landsting, eller direktvalda regioner som utvecklar tillväxtarbetet i en region. 
På senare tid inkluderas oftare även det fysiska planeringsperspektivet i 
transportinfrastrukturplaneringen med en koppling mot den fysiska planprocessen. (Trafikverket, 
2017)  

3.3.3.4 Fyrstegsprincipen 
Trafikverket tillämpar fyrstegsprincipen för att stegvis utvärdera åtgärder mot möjliga förbättringar 
och effektiviseringar inom transportinfrastrukturen.  De lägsta stegen ska prioriteras för att komma 
bort från den traditionella lösningen på problem inom transportsystem, bygga om eller bygga nytt. 
De många gånger komplexa problemen inom transportinfrastrukturen kan behöva ett åtgärdspaket 
av lösningar, som kan innehålla lösningar enligt flera steg i fyrstegsprincipen. (Trafikverket, 2017) 

Steg 1 – Tänk om 

Samhällsplaneringen kan påverka lokaliseringen av transportkrävande verksamheter och 
lokaliseringen av bostäder och på det sättet minska den totala efterfrågan av transporter. 
Fyrstegsprincipens första steg handlar om att minska behovet av transporter genom olika åtgärder. 
Exempelvis distansarbetet är en åtgärd som i steg 1 minskar behovet av resor med bibehållen 
tillgänglighet. (Trafikverket, 2017) 

Steg 2 – Optimera 

Åtgärder som optimerar användningen av befintlig infrastruktur. Transporter kan överföras till bättre 
färdmedel som använder mindre utrymme och har lägre utsläpp. (Trafikverket, 2017) 

Steg 3 – Bygg om 

Förbättringsåtgärder på befintlig infrastruktur för att göra den mer anpassad och effektivare, 
exempelvis mötesstationer på järnvägen (Trafikverket, 2017). 

Steg 4 – Bygg nytt 

Det sista alternativet i fyrstegsprincipen eftersom det är den åtgärd som innebär störst påverkan på 
miljön och kostnaden. Stege 4 innebär att ny mark eller vatten exploateras för åtgärderna som 
exempelvis en ny sträckning på järnvägen eller en ny hamn. (Trafikverket, 2017) 

3.3.3.5 Åtgärdsvalsstudier 
Åtgärdsvalsstudier är en metodik för att analysera enligt fyrstegsprincipen.  Åtgärdsvalsstudien likväl 
som andra förberedande studier ska utföras före den fysiska planprocessen.  De identifierade 
problemens åtgärdsalternativ analyseras enligt fyrstegsprincipen, processen avser att prioritera 
åtgärder som minskar transportefterfrågan och effektiviserar det befintliga infrastruktursystemet. En 
metodik som kan beskrivas med tre punkter. (Trafikverket, 2017) 
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• Vad är anledningen till att en åtgärd behövs. Definition av problem. 
• Tänkbara lösningar på övergripande nivå. Brainstorming.  
• Analysera fram de effektivaste åtgärderna för att lösa problemet tillsammans med berörda 

aktörer. Val av lösning. 
(Trafikverket, 2017) 
 

3.3.3.6 Regionala systemanalyser 
Regeringen initierade ett arbete med att utveckla regionala systemanalyser i samband med 
förberedelsearbetet för den långsiktiga transportinfrastrukturplaneringen 2010-2021. Anledningen till 
utvecklingsarbetet med systemanalyser är att en genomarbetad politiskt förankrad utvecklingsstrategi 
för regionernas transportsystem ska kunna användas vid revideringen av de långsiktiga 
transportplanerna. (Trafikverket, 2017) 

3.3.3.7 Fysisk planering av ny väg och järnväg 
En grundpelare för transportpolitikens beslutsprocess är användandet av samhällsekonomiska 
analyser som ett led i det övergripande målet om hållbar utveckling och samhällsekonomisk 
effektivitet. Det behövs många kalkylparameterar för att kunna genomföra en bra samhällsekonomisk 
analys, en del av dessa kalkylparameterar grundar sig på värderingar av människor och företag 
preferenser uttryckt i betalningsvilja. Utöver alla kalkylparameterar behövs också en tydlig metodik, 
effektsamband och bra kalkylverktyg som utför analyserna. (SIKA, 2008) 

När resultatet från åtgärdsvalsstudien analyserad efter fyrstegsprincipen konkluderar att det krävs en 
om- eller nybyggnad startar den fysiska planeringsprocessen. De involverade aktörerna kallas i ett 
tidigt skede till samråd för att förankra de planerade åtgärder och inhämta synpunkter. Genom hela 
processen sker löpande samråd. I de fall påverkan på miljön är stor genomförs en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB), i annat fall görs en miljöbeskrivning. (Trafikverket, 2017) 

Planläggningsprocessen startar med att en planläggningsbeskrivning görs för att beskriva vilka beslut 
och samråd som behövs i aktuell planläggningsprocess. Hur komplicerad processen blir beror av många 
faktorer: (Trafikverket, 2017) 

• Ifall MKB behöver göras, har projektet betydande miljöpåverkan, enligt VL 15 § och LBJ 4 §. 
• Kan markinlösen göras genom frivilliga avtal och har åtgärden liten omgivningspåverkan. 
• Ska ytterligare lokaliseringsalternativ undersökas. 
• Ska regeringen godkänna projektet genom tillåtlighetsprövning. 

(Trafikverket, 2017) 

3.3.4 Transportsystemet i översiktsplaneringen 
Planeringen av infrastrukturen i en kommun påverkar i stor utsträckning målsättningen om en hållbar 
samhällsutveckling. Den strategiska planeringen för infrastruktursystemen införlivas i den kommunala 
översiktsplaneringen och skapar förutsättningar för infrastrukturen att fungerar utifrån aspekterna 
tillgänglighet, jämställdhet och långsiktig hållbarhet. I Trafikverkets hantering av fyrstegsprincipen 
ingår samhällsplanering i det viktiga första steget – Tänk om, och för Trafikverket är det önskvärt om 
den strategiska planeringen kompletteras med en strategi som hanterar trafikfrågorna långsiktigt. 
(Trafikverket, 2017) 
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3.3.4.1 Trafikverkets deltagande vid översiktsplanering 
I Trafikverkets instruktioner framgår det att verket ska arbeta för måluppfyllelsen av de 
transportpolitiska målen i samverkan med andra aktörer. Strävan mot måluppfyllelsen ska genomsyra 
all åtgärder som verket vidtar i sitt arbete. Eftersom kommunens fysiska planering har stor påverkan 
för möjligheterna att nå de transportpolitiska målen önskar Trafikverket delta i översiktsplaneringen 
redan i ett tidigt skede. I de fall då statliga myndigheter har synpunkter på översiktsplan förslagen av 
kommunerna ska Länsstyrelsen fungera som en samordnad myndighet som bevakar de statliga 
intressena. Efter att Trafikverket granskat kommunens förslag lämnar de ett yttrande till Länsstyrelsen 
men även en kopia till kommunen. I de fall Trafikverket tillåtits delta tidigt i planeringsskedet kan 
många formella synpunkter undvikas och planprocessen i kommunen flyter smidigare. (Trafikverket, 
2017) 

3.3.5 Transportsystemet i detaljplaneringen 
I ett beslut från riksdagen 1999 om miljömålen och målet med God bebyggd miljö påpekas att den 
bebyggda miljön ska ge skönhetsupplevelser och trevnad men även ska ha ett varierat utbud för att 
alla människor ska ges förutsättningar och möjligheter till ett rikt och utvecklande liv. Det ska finnas 
miljöanpassade kollektivtrafiksystem som ökar förutsättningarna för klimatsmarta transporter och 
minskar skadlig åverkan på miljön. Människorna ska inte utsättas för hälso- och säkerhetsrisker som är 
oacceptabla när de vistas i stadsmiljön. En faktor som kommer att påverka samhällsutvecklingen är 
den nya transportinfrastrukturlagstiftningen som trädde i kraft den 1 januari 2013. Lagstiftningen 
påverkar både den långsiktiga ekonomiska planeringen och den fysiska planläggningen. Den fysiska 
planläggningen ska bli effektivare – förstudie, utredning och plan – ersätts av en planläggningsprocess 
som är helt sammanhängande. (Dahlstrand, 2013) 

3.3.5.1 Trafikverkets deltagande vid detaljplanering 
I de fall Trafikverket är sakägare i detaljplaneprocessen ska kommunerna, enligt PBL § 29, meddela när 
detaljplanen antagits. Trafikverket önskar ta del av antagandebeslut och planhandlingar även i de fall 
där de deltagit i processen. Ifall Trafikverket anser att en detaljplan inte tillgodoser, riksintressen, 
mellankommunala intressen, hälsa och säkerhet i tillräckligt stor utsträckning, förs en dialog med 
Länsstyrelsen innan planen tas in för prövningen av Länsstyrelsen. För att undvika utdragna 
prövningsprocesser av detaljplaner önskar Trafikverket en tidig dialog med kommunerna. Den tidiga 
dialogen avser att skapa en enighet kring de viktiga övergripande frågorna som sedan kan genomsyra 
hela planprocessen för kommunerna. I de efterföljande samråden kan då Trafikverket delta på en mer 
detaljerad nivå, synpunkter vid granskning och samråd lämnas skriftligt. (Trafikverket, 2017) 

3.3.5.2 Säkerhet och konflikter 
Risker och riskanalys i detaljplaneringen 

Risker identifieras och beskrivs med stöd av en riskanalys i detaljplaneskedet. Riskanalysen ska visa 
vilka åtgärder som behövs för att den identifierade riskens påverkan på planområdet ska minimeras. I 
de fall konsekvenserna av riskerna är acceptabla kan riskhanteringsprocessen avslutas, detta 
ställningstagande ska finnas med i planhandlingarna.  Anledningarna till varför en riskanalys bör göras 
varierar men beror av den befintliga bebyggelsen och vilken typ av infrastrukturlösning som valts. En 
generell fingervisning kan vara att inom 150 meters avstånd, kan vara längre, från väg eller järnväg bör 
riskerna undersökas i mer detalj. Säkerhetsavstånden är inte reglerade nationellt utan lokala och 
regionala riktlinjer styr processen. Specialister bör utföra riskanalyserna i de fall de behöver vara 
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detaljerade. Alla underlag och bedömningar presenteras i planhandlingarna och bör finnas med till 
samrådsskedet där den kan agera beslutsunderlag för fortsättningen. (Trafikverket, 2017) 

”Bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till bland annat människors hälsa och säkerhet, eller med 
tanke på risken för olyckor, översvämning eller erosion, enligt 2 kap. 5 § plan- och 
bygglagen (2010:900)”. (Trafikverket, 2017, s. 76) 

Länsstyrelsen som kontrollerande myndighet tar i sina bedömningar hänsyn till klimatförändringarnas 
inverkan och kontrollerar riskanalyserna när exploateringar sker nära stråk för farligt gods eller andra 
anläggningar som kan utgöra särskilda risker. (Trafikverket, 2017) 

3.3.5.3 Avstånd mellan infrastruktur och ny bebyggelse 
Exploateringstrycket är ofta extra stort vid de viktigaste kommunikationsstråken, där etablerare 
försöker finna skyltlägen som genererar exponering för verksamheten, tillgänglighet för kunder eller 
kostnadseffektiv varuförsörjning. Etablerarnas exponeringssträvan hamnar ibland i konflikt med 
uppdraget som Trafikverket har: Att långsiktigt upprätthålla en god funktionalitet för anläggningar av 
riksintresse. Vid exploatering i närheten av infrastrukturanläggningar utsätts bebyggelsen för 
säkerhets- och miljörisker. Exploateringarna kan även många gånger inverka på anläggningsägarnas 
möjligheter att utföra sitt uppdrag. Det är anledningen till att de vid etablering vid 
infrastrukturanläggningar ställs vissa krav. I detaljplan ska tillräckliga bebyggelsefria avstånd regleras 
till statliga vägar och järnvägar. (Trafikverket, 2017) 

Bebyggelse vid järnväg 

Räkna från närmaste spårs mittpunkt är den generella rekommendationen att bebyggelse inte ska 
tillåtas närmare än 30 meter. Det avståndet möjliggör en viss utveckling av järnvägsanläggningen och 
ger räddningsinsatser möjligheter att komma fram. Verksamheter som bara besöks av människor 
tillfälligt och som inte är känsliga för störningar kan finnas närmare, exempel på verksamheter kan vara 
parkeringar, garage eller förråd. Möjligheten att underhålla bebyggelsen men också 
järnvägsanläggningen måste beaktas vid etableringar närmare än 30 meter från spåret. I Figur 3 visas 
de generella riktlinjerna för verksamhetsetableringar invid järnvägsanläggningar. Då avstånden inte är 
fastställda enligt lag utan bedöms från lokalisering till lokalisering har linjerna i Figur 3 streckats. 
(Trafikverket, 2017) 
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Figur 3 Råd för generella avstånd för olika verksamheter i förhållande till järnvägen (Trafikverket, 2017) 

Elsäkerhet 

Det normala är att byggnader som finns närmare än 30 meter från järnvägen inte får vara närmare än 
fem meter från någon del av järnvägsanläggningen ur elsäkerhetssynpunkt. I de fall byggnaden är 
högre kan längre avstånd vara aktuella eller innefattas av särskilda åtgärder. Grundmagnetfältet från 
en järnvägsanläggning är vid 20 meters avstånd omkring 0,1 μT (mikrotesla) när inget tåg är i närheten. 
Styrkan ökar något vid tågpasseringar och kan då påverka känslig elektronisk utrustning. (Trafikverket, 
2017) 

Avstånd från järnväg till vägar och broar 

Det minsta tillåtna avståndet från järnvägen till vägar och broar är, dels det tvingande avståndet som 
beror av järnvägens krav och elsäkerheten men också ett hastighetsberoende avstånd. Det är normalt 
samma krav på avstånd från bilvägar som från gång- och cykelvägar och det beror av följande faktorer: 
(Trafikverket, 2017) 

• Utrymme för järnvägstrafik 
• Elsäkerheten 
• Utrymme för snö 
• Risk för urspårning alternativt avkörning 
• Is från tåg 
• Hastighetsfaktorer för järnväg och väg 
• Topografiskillnader mellan järnväg och väg 

 
(Trafikverket, 2017) 
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Miljökonsekvenser av järnvägssatsningar 

Luftföroreningarna från järnvägen är lokala och uppstår i allmänhet inom 50-100 meter från rälsen. 
Föroreningarna består mestadels av metallpartiklar från rälsslitage, kontaktledningar, hjul och 
bromsar. Frågan om buller är otydlig och komplicerad i den fysiska planeringen. Det är nästan två 
miljoner människor som exponeras för trafikbuller som överstiger regeringens riktvärde (55 dBA) 
utomhus vid bostaden. Detta buller har negativa effekter på hjärta och kärl med en försämrad inlärning 
och prestation samtidigt som det upplevs störande och orsakar sömnsvårigheter. Regeringen har 
konstaterat att det råder akut brist på bostäder i landets tillväxtregioner, denna brist kan hämma den 
ekonomiska tillväxten i landet. Ett stort hinder för byggandet av bostäder är hur trafikbuller ska 
hanteras vid planeringen och byggandet av nya bostäder. (Dahlstrand, 2013) 

3.4 Myndigheter som påverkar den fysiska planeringen avseende järnväg 
och omgivande samhälle 

3.4.1 Trafikverket 
Det är Trafikverket som ansvarar för den långsiktiga planeringen av den statliga 
transportinfrastrukturen. Vidare ska Trafikverket skapa förutsättningar för ett samhällsekonomiskt 
effektivt och långsiktigt hållbart kommunikationssystem som är internationellt konkurrenskraftigt. Att 
planera för möjligheten att nå de transportpolitiska målen är en viktig uppgift för Trafikverket. I enighet 
med den andra paragrafen i Trafikverkets instruktioner preciseras ett antal uppgifter: (Trafikverket, 
2017) 

• Bistår Länsstyrelsen med stöttning vid bevakning av riksintressen. 
• Väljer ut områden av riksintresse för alla trafikslag. 
• Förvalta den största delen av järnvägssystemet, vilket innebär trafikstyrning, räls, tekniska 

försörjningssystem, etc. 
• Väghållare med vägrätt för de statliga allmänna vägarna. 
• Ansvarar för att minimera den störning som järnvägen eller de allmänna statliga vägarna kan 

medföra, i sin roll som väghållare och verksamhetsutövare för järnvägen.  
• Ansvarar för påverkan på natur- och kulturvärden och landskapsåverkan, i sin roll som 

väghållare och verksamhetsutövare för järnvägen. 
• Sakägare i många ärenden som handlar om kommunal planering, bygglov och 

fastighetsbildnings frågor, i egenskap av fastighetsägare. Förvaltar och äger fastigheter i 
anslutning till järnvägen. 

 
(Trafikverket, 2017) 
 
Trafikverket samverkar med en mängd olika aktörer för att nå god måluppfyllelse av de 
transportpolitiska målen. Vid planprocesser av översikt- och detaljplaner bör Trafikverket involveras i 
ett tidigt skede, innan den formella processen startar. (Trafikverket, 2017) 

3.4.2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen arbetar för en hållbar utveckling i länet genom att ansvara för att olika beslut från 
politikerna på riksnivå genomförs i länet. En slags samordnare av statliga intressen. (Länsstyrelsen, 
2017) I enighet med PBL ansvarar kommunerna för den fysiska planeringen, ett av Länsstyrelsens 
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uppdrag är att bistå med underlag (riksintressen och andra statliga och regionala målsättningar), och 
driver därför planprocesserna. (Trafikverket, 2017) I enighet med länsstyrelseinstruktionen (SFS 
2007:825) ska Länsstyrelsen bland annat arbeta för regional tillväxt, infrastrukturplanering, hållbar 
samhällsplanering, kulturmiljö och naturvård. Vidare ska Länsstyrelsen arbeta för integration och 
jämställdhet. (Länsstyrelsen, 2017) Länsstyrelsen företräder statens intressen i planprocesserna i 
kommunerna likt en samordningsmyndighet. I Länsstyrelsens samverkan med Trafikverket för att 
granska kommunala översikts- och detaljplaner för att bevaka de statliga intressena, PBL 3:28, gällande 
riksintressen och transportsystemets målsättningar. Vidare godkänner Länsstyrelsen MKB och beslutar 
om vad som är betydande miljöpåverkan i väg- och järnvägsplaner. (Trafikverket, 2017) Länsstyrelsen 
får instruktioner från regeringen årligen. (Länsstyrelsen, 2017) 

3.4.3 Boverket 
Förvaltningsmyndighet för den byggda miljön, fysisk planering, bostadsfinansiering, boende och 
hushållningen med mark- och vattenområden. En myndighet för samhällsplanering som närmast 
arbetar efter plan- och bygglagen, bostadsförsörjningslagen och vissa delar av miljöbalken. I Boverkets 
uppdrag ingår bland annat att arbeta fram vägledningar och föreskrifter. Vidare analyseras och utreds 
frågor inom Boverkets verksamhetsområde. Boverket administrerar statliga bidrag och stöd. 
(Boverket, 2017) 

3.4.4 Tillväxtansvariga organ – regionala planupprättare för transportinfrastruktur 

”De tillväxtansvariga organen enligt förordningen (2007:713) om regionalt 
tillväxtarbete ansvarar för att ta fram länstransportplaner för regional 
transportinfrastruktur utifrån regeringens direktiv att upprätta åtgärdsplaner”. 
(Trafikverket, 2017, s. 17) 

Det finns direktvalda regioner, kommunala samverkansorgan och Länsstyrelser som ansvarar för 
tillväxten i regionerna, i Norrbottens län är Länsstyrelsen tillväxtansvarigt organ. De ekonomiska 
ramarna för länsplanerna fastställs av regeringen. Samverkan med Trafikverket, kommuner och 
trafikhuvudmän vid behov av underlagsrapporter. (Trafikverket, 2017) 

3.4.5 Sjöfartsverket 
Det är Sjöfartsverket som är ansvarig för infrastrukturen och sjöfartens verksamheter (Sjöfartsverket, 
2017). Samverkar med Trafikverket om remisser som behandlar plan- och bygglagen och miljöbalken. 
För att möjliggöra för verket att besvara ärenden som rör influensområdet här geografiska gränser 
arbetats fram: (Trafikverket, 2017) 

• Från strandlinjen av havs- och kustområden inklusive Vänern är avståndet 5 km 
• Från strandlinjen av Hjälmaren, Mälaren och Vättern är avståndet 2 km 
• För kanaler med allmän farled är från strandlinjen avståndet 1 km 

(Trafikverket, 2017) 

Sjöfartsverket arbetar för att uppfylla de transportpolitiska målen inom verkets verksamhetsområde 
samtidigt som sjöfartens negativa miljöpåverkan ska minimeras. Sjöfartsverkets ansvar löper fram till 
hamnområdena där kommunen eller hamnbolaget övertar ansvaret. Sjöfartsverket arbetar 
tillsammans med Trafikverket med den långsiktiga, nationella infrastrukturplaneringen. Inriktningen 
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för Sjöfartsverket styrs av regleringsbrev och instruktioner från Riksdagen genom 
Näringsdepartementet. (Sjöfartsverket, 2017) 

3.4.6 LFV, berörda flygplatser och försvarsmakten 
Luftfartsverket (LFV) ansvar för det civila och militära flygets trafikledning (LFV, 2017). I den 
kommunala planeringen representeras trafikslaget luftfart av Trafikverket, LFV och berörda 
flygplatshållare. (Trafikverket, 2017) Den huvudsakliga affärsverksamheten för detta statliga verk 
under Näringsdepartementet är att tillgodose en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafik för militär 
och civil luftfart, samtidigt som de transportpolitiska målen tillgodoses (LFV, 2017). 

3.4.7 Transportstyrelsen 
Huvudansvaret är att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet och säkra miljöanpassade transporter inom 
transportsektorn (Transportstyrelsen, 2017). Regelskapare och tillståndsgivare, kontrollerar lydnaden 
av regler och tillstånd. (Trafikverket, 2017) Transportstyrelsen arbetar med helheten i fokus och har en 
hög servicenivå i sina omvärldskontakter. Transportstyrelsen kräver in vissa avgifter och skatter inom 
transportområdet. (Transportstyrelsen, 2017) 

3.5 Behovet av samhällsplanering 

3.5.1 Markrätten  
Vem som äger marken har konsekvenser på markanvändningen. Hur en markägare kan använda sin 
mark är reglerat, den nuvarande markanvändningen medför skatteinbetalningar och hänsynsvisande 
mot grannar samt vård av byggnader. Markägaren är tvungen att visa hänsyn mot natur- och 
kulturmiljöer på dennes mark. I de fall markägaren vill förändra användningen av marken kräver det 
ofta tillstånd från myndigheter. Det gäller bland annat ändringar, rivning eller uppförandet av 
byggnader. Äganderätten räknas till de enskildas intressen och berör i huvudsak privatpersoner, 
organisationer och företag. De allmänna intressena är intressen som rör den stora mängden individer 
och dess anspråk på markanvändningen. Det gäller bland annat allemansrätten – rätten att vistas på 
annan mark - utan att markägarens intressen skadas eller olägenheter uppstår för denna. (Nyström & 
Tonell, 2012) 

Ur planeringssynpunkt avses ”allmänt intresse” avspegla samhällets behov av att reglera och styra 
förfogandet av mark.  Det görs för att bevara särskilt viktiga platser men också för att upprätthålla vissa 
verksamheter i samhällets regi, verksamheter som de privata intressenterna inte vill eller kan 
tillgodose. Det avser bland annat trafiksäkerhetsfrågor, militärt försvar och katastrofberedskap. I det 
allmänna intresset finns ett behov av att informera och reglera farlig eller ohälsosam verksamhet. 
(Nyström & Tonell, 2012)  

”Behovet av markanvändningsplanering uppstår egentligen först när pågående 
markanvändning ska ändras och det råder konkurrens om marken för olika 
ändamål”. (Nyström & Tonell, 2012, s. 19) 

Det kan sammanfattas på ett förenklat sätt att desto större investering som gjorts i fast anläggningar 
desto mer komplicerat är det att förändra markanvändningen, det är dessutom ofta 
samhällsekonomiskt kostsamt. Naturligtvis finns det många undantag när det har varit 
samhällsekonomiskt försvarbart att riva anläggningar och reinvestera i någon annan användningsform 
för marken. Många aktörer i samhället har möjligheter och rättigheter att påverka markanvändningen 
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i Sverige. Genom ägande och deltagande i olika intresseorganisationer ökar den möjligheten. 
Markanvändningsrättigheterna kan i viss utsträckning köpas och säljas men trumfas genom lagstiftning 
för att skydda de allmänna intressena. Det finns en inbyggd tröghet i förändringsmöjligheterna av 
markanvändningen beroende av storleken på investeringarna som är gjorda i befintliga anläggningar. 
(Nyström & Tonell, 2012) 

3.5.2 Markägande och markvärden 
Rättigheterna till marken är avgörande för möjligheterna att påverka markanvändningen. Mark indelas 
i fastigheter. Vid försäljning av en fastighet är det en regel att de byggnader som står på marken följer 
med försäljningen. En fastighet har därför ett värde i förhållande till andra fastigheter. Värdet är 
essentiellt för typen av markanvändning som kan bli aktuellt. Vidare begränsar nuvarande 
markanvändning till viss del eventuella nya markanvändningar i framtiden. Värderingen av mark är 
nästan helt beroende av marknadens efterfrågan, förutom i de fall då regler och inskränkningar 
åsidosätter marknadens prissättningar. (Nyström & Tonell, 2012) 

3.5.2.1 Markägande 
Staten äger idag ungefär 18 % av Sveriges landareal medan aktiebolag äger runt 30 %. Kommunerna, 
kyrkan och resterande har ett markägande på runt 9 %, medan det enskilda privata ägandet uppgår till 
ungefär 43 %. Eftersom kommunerna till viss del saknar egen mark att expandera på har beroende av 
privata markägare ökat, vilket medfört att inflytandet för dessa aktörer ökat för markplaneringen. 
(Nyström & Tonell, 2012) 

3.5.2.2 Markvärden 
En ekonomisk förklaring till hur markvärdet uppstår i en ekonomi dominerat av jordbruk. Det finns en 
relation mellan produktionsöverskottet och den kostnad som transporterna till marknaden har. 
Avkastningen från grödorna per ytenhet ska vara största möjliga för att skapa möjlighet att betala 
arrende för marken. Avkastningen är beroende av vilken sorts gröda som odlas, större efterfrågan och 
bättre möjligheter att odla ger bättre avkastning.  I en konkurrens mellan olika lantbrukare om att 
arrendera marken kommer den lantbrukare med största betalningsviljan att få tillgång till marken. 
Vidare kommer transportkostnaden för att transportera grödorna till marknaden att vara lägst närmast 
marknaden, vilket gör att det högsta markpriset kommer att finnas närmast marknaden där grödorna 
säljs. Det ger en ekonomisk modell för markvärden: (Nyström & Tonell, 2012)  

• Markvärdet bestäms av markanvändningen genom konkurrens mellan lantbrukarna om det 
högsta anbudet. 

• Markanvändningen styr markvärdet i relation till dess avkastningsförmåga. 
(Nyström & Tonell, 2012) 
 
Ifall samma typ av avgränsningar görs i staden som på landsbygden, alltså affärsmän, 
bostadskonsumenter etc. skulle samma ekonomiska modell kunna överföras till markvärdena i 
städerna. Intressenternas betalningsvilja för en viss lokalisering beror av möjligheterna till nytta eller 
ekonomisk avkastning, vilket avgör markvärdet för lokaliseringen. I reella priser kan en tydlig bild av 
markvärdena utläsas: Högst i centrumlokaliseringar för att avta med avståndet från centrum. De lokala 
centra som finns i förorterna kan urskiljas som små öar av högre markvärden. Detta modelltänkande 
utgår från att aktörerna enbart agerar utifrån ekonomiska incitament, vilket det har kritiserats för, det 
skiljer inte på bruksvärde och bytesvärde. (Nyström & Tonell, 2012) 
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Bruksvärdet för en bostad är beroende av de önskemål och krav som finns i en specifik situation för 
olika medlemmar av hushållet. Finns det möjligheter att påverka skötsel, drift och underhåll samtidigt 
som trivselåtgärder kan genomföras tenderar bruksvärdet att stiga. För ett hushåll finns inget intresse 
i bytesvärdet förrän då bostaden ska säljas. Det totala fastighetspriset utgörs av en kombination av 
bruks- och bytesvärdet vilket är en viktig mekanism att förstå ur ett fastighetsmarknadsperspektiv. Det 
kan konstateras att planläggning av markanvändningen påverkar markvärdet, i de fall detaljplanering 
avser bostäder eller kontor tenderar markvärdet att bli högre. I de fall planeringen avser 
infrastrukturanläggningar, som trafikleder, eller annan störande verksamhet finns en tydlig risk att 
angränsande fastigheters markvärde sjunker. (Nyström & Tonell, 2012) 

3.5.3 Motiv för planering 
Många av planeringens förebilder kommer från den hierarkiska militära beslutsmodellen, det är en 
metod som är rationell och effektiv. Den mest avancerade planeringen finns inom rymdindustrin där 
en felplanering på några tiondelar kan få katastrofala följder. Det finns två huvudsakliga orsaker till 
varför markanvändningsplanering behövs: (Nyström & Tonell, 2012) 

1. Åstadkomma största möjliga nytta utan negativa konsekvenser för individer och miljö vid 
ändrad markanvändning. 

2. Reglera nuvarande markanvändning utifrån det bästa ur, marken, vattnet och byggnadernas 
värde och beskaffenhet. 

(Nyström & Tonell, 2012) 

Marknadsekonomier har i många fall en bristande effektivitet vid markanvändningen, eftersom 
företag, organisationer och enskilda enbart ser till sin egen största nytta vid planering. Det gör att det 
kan uppstå negativa bieffekter som kan vara dåligt för hela samhället. Markanvändningsplanering är 
en form för att bättre utnyttja resurserna effektivt till större samhällsekonomisk nytta. (Nyström & 
Tonell, 2012) 

Den största kritiken mot marknadsekonomiers markanvändningshantering är: 

• Externa effekter 
• Kollektiv nytta 
• Markåtkomst 
• Skydd mot olyckor och ohälsa 
• Samordning av enskilda aktörer 

(Nyström & Tonell, 2012) 

3.6 Planeringsteori 

3.6.1 Vad är samhällsplanering och planeringsteori 
Planeringsteori, som hör till samhällsvetenskapen, har under lång tid kämpat med att hitta lösningar 
till de problem som studeras. Lösningarna som hittats är inte universella, som inom naturvetenskapen, 
till följd av att nya förutsättningar ständigt presenteras måste teorier och metoder förändras. Det har 
länge diskuterats huruvida samhällsplanering är en vetenskap. De är känt att en vetenskap ska grundas 
på vetenskap, som erhålls genom observationer och noterade samband, och vara teoribildande. Ett 
synsätt på vetenskap är att det handlar inte bara om kunskapen om vad utan även om relationen till 
varför. Utifrån det perspektivet har samhällsplanering en viss vetenskaplighet eftersom den handlar 
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om att förvandla människors miljö och aktiviteter mot ett bestämt mål genom en rationell och reflexiv 
aktivitet. Det är endast vetenskap som kan bringa en förutsägande kunskap om hur detta ska göras. 
(Nyström & Tonell, 2012) 

Antaganden om orsakssamband är grundläggande inom den vetenskapliga teorin men också inom 
planeringsteorin. Dessa orsakssamband kan vara oändligt komplexa, speciellt i planeringsproblem då 
det styrs av mänskliga handlingar, eller enkelriktade då en handling ger en direkt konsekvens. (Nyström 
& Tonell, 2012) 

Teorier om planering men också teorier för planering utgör planeringsteorin. För att studera den 
historiska utvecklingen används teorierna om planering medan den metodutveckling som kan 
tillämpas inom planeringen hämtas från teorier för planering. (Nyström & Tonell, 2012) 

3.6.2 Myten om den rationella planeringen 

3.6.2.1 Rationalitetsbegreppet i planeringen 
Rationalitetsbegreppet är en av den ekonomiska teoribildnings grundstenar. Sociologin har angett den 
filosofiska förklaringen av begreppet. Enkelt uttryckt innebär rationalitet att individen inför varje beslut 
kommer att välja det alternativet som leder till största nyttan för individen. Den nationalekonomiska 
teorin utgår från att individer och företag handlar rationellt vid val av lokaliseringsplatser. Det gör att 
den fysiska planeringen i sin markplaneringsstrategi värderar och kvantifierar nyttan vid val av 
markanvändningsstrategi. En rationell modell för planering vill följa en mall som visar hur planeringen 
ska gå till. (Nyström & Tonell, 2012) 

Den rationella planeringsmodellen: 

1. Målformulering 
2. Konsekvensbedömningar och utredningar av handlingsalternativ 
3. Val av handlingsalternativ och plan antagande 
4. Genomförande 
5. Erfarenheter för framtiden 

 

Det är i erfarenhetsfasen av planeringen som viktiga lärdomar tas inför nästa planeringsfas, på det 
sättet kan planeringen successivt förbättras. (Nyström & Tonell, 2012) 

Huvudmomenten från den rationella planeringsmodellen är de samma för den ideala 
planeringsmodellen, men modellen har modifierats för att bättre fungera mot verkligheten och dess 
olika förhållanden. Denna modifiering har gjort att det är möjligt att återinföra erfarenheter under hela 
planeringsprocessen. Eftersom det finns en tilltro till individens rationella handlande i alla situationer 
kommer planerare att använda sig av modeller och metoder som kan brytas ner i delar som kan isoleras 
från varandra. Det gör det möjligt att objektivt analysera de olika delarna i planeringsfasen och sedan 
genom planerad handling eller vetenskapsteori förena delarna till en helhet igen. (Nyström & Tonell, 
2012) 

För att kunna utföra rationell planering behöver planerarna vara insatta i terminologin samt dela 
planeringsmodellens synsätt, det gör att planering endast kan utföras av den byråkratiska expertis som 
delar de rådande idealen och värdegemenskapen. En del planeringsteoretiker menar att det finns två 
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typer av rationalitet, marknadens rationalitet men också social rationalitet. Marknadens rationalitet 
som kännetecknas av strävan efter Pareto-effektivitet. Denna ekonomiska modell kräver optimala 
förutsättningar för att fungera. Eftersom det aldrig råder optimala förhållanden för marknadens 
rationalitet kan negativa följdeffekter vara, arbetslöshet, segregation och utanförskap. För att 
kompensera marknadens rationalitet krävs en annan form av rationellt tänkande, nämligen den social 
rationaliteten. (Nyström & Tonell, 2012) 

Istället för att alltid fatta rationella beslut utifrån individens egna intressen antar den sociala 
rationaliteten att individerna är medlemmar av sociala grupper vars kollektiva intressen trumfar 
individens personliga vinning i beslutsfattandet. Det gör att strävan efter Pareto – effektivitet är 
ointressant ur ett välfärdsskapande synsätt. Det gör att de kollektiva intressena måste vara 
ingångspunkten för att korrigera sociala missanpassningar till följd av marknadens agerande, konflikter 
mellan marknadens och samhällets syn på rationalitet agerande blir oundvikliga. (Nyström & Tonell, 
2012) 

”Planeringen i ett kapitalistiskt samhälle kommer därmed att tvingas att 
balansera mellan de två formerna av rationalitet”. (Nyström & Tonell, 2012, s. 
94)  

3.6.2.2 Kritik mot den rationella planeringsmodellen 
Det finns en hel del kritik mot den rationella planeringsmodellen, som trots det fortsatt används som 
förebild. Planerings- och budgettekniken med rationellt ingångssätt är någonting som inte fungerar i 
praktiken. Det har blivit en ideologi, beslut fattas inte på det rationella sättet i verkligheten. Rationella 
argument som grundbult i beslutsunderlagen skapar en känsla av trygghet och säkerhet. En planerar 
som ska presentera ett beslutsunderlag för beslutsfattare kan inte gärna använda argument som 
innehåller eget tyckande och känslor, han förväntas agera ur ett rationellt perspektiv. (Nyström & 
Tonell, 2012) 

I planeringssituationer finns två typer av beslut som fattas, programmerade men också icke – 
programmerade. Vid en unik situation där det inte finns mycket erfarenhet eller inövade processer vid 
beslutsfattandet fattas icke – programmerade beslut, de innehåller en stor dos av osäkerhet. Detta är 
den vanligaste formen av beslut i planeringssituationer.  Kriserna i den offentliga sektorn har medfört 
att marknadsekonomiska lösningar har fått större genomslag, vilket gjort att den sociala rationaliteten 
står tillbaka för den marknadsmässiga rationaliteten. (Nyström & Tonell, 2012) 

3.6.3 Mot ett långsiktigt hållbart planeringsperspektiv 

3.6.3.1 Planeringens perspektiv 

”Perspektiv är ett sätt att betrakta verkligheten”. (Nyström & Tonell, 2012, s. 107)  

För planerare kan en målsättning vara att verkligheten utifrån planeringen känns igen och kan förstås 
av andra. Eftersom många delar av samhällsplaneringen medför subjektiva värderingar och val har 
planerarens värderingar och kunskap stor betydelse för resultatet av planen. Vidare är det viktigt att 
förstå planeringsmetoderna men också syftet av planeringen, vem eller vilka planeras det för. Mycket 
av kritiken mot samhällsplaneringen har berört det teknokratiska synsättet vilket endast använt 
planering som ett verktyg för att uppnå storskalig effektivitet. Planeringens centralstyrning har 
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kritiserats av många, framför allt vid planeringen av bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsplaneringen 
under 1960 – 70-talet hade definitivt kvantitativa målsättningar om antalet bostäder som var viktigare 
än den faktiska kvalitén för de boende. (Nyström & Tonell, 2012) 

3.6.3.2 En operationalisering av begreppet planering 
Till den tidiga definitionen av markanvändningsplanering måste ett långsiktigt hållbarhetstänkande 
adderas från 1990-talets början. Det handlar om att börja planera för hushållningen med 
naturresurser. Planering är inte bara de fysiska planerna som arbetas fram utan även beslutsprocessen 
som leder till genomförandet av planerna. Begreppet planering har tillämpningar inom många olika 
områden: (Nyström & Tonell, 2012) 

• Nationell säkerhet 
• Ekonomi 
• Social 
• Miljö 
• Stad 
• Regional utveckling 
• Kommunikationer 

(Nyström & Tonell, 2012) 

Planering ska utgöra länken mellan handlingsplanen som når de eftersträvade målsättningarna och 
den tekniska planeringskunskapen. För planerarna innebär det att de ska eftersträva att riktlinjerna 
som utvecklas inom planeringen ska skydda samhället eller utvecklas det. Planering utförs ofta i 
offentlig regi och ska ta tillvara de allmänna intressena genom den sociala rationaliteten. Det gör att 
samhällsplanerarna delvis kan tillskriva upprätthållandet av samhällssystemet, normalt tillvaratas inte 
särintressen i samhället då de inte vinner stort stöd hos allmänheten eller investerare. I de fall som 
planeringen utförs i privat regi tillgodoses i första hand intressena från uppdragsgivaren. Vid 
detaljplanering utför exploatören ofta planläggningen av planförslaget innan det lämnas till 
kommunerna för att formellt handläggas och godkännas. (Nyström & Tonell, 2012) 

Den gemensamma nämnaren för de mesta av samhällsplaneringen är att den verkar inom ramarna för 
de existerande systemen som finns inom samhället för att nå måluppfyllelse dikterade av gällande 
samhällsnormer. Motsatsen, en strävan efter samhällsförändring, genomförs ofta genom 
aktionsgrupper för att förhindra att projekt genomförs. (Nyström & Tonell, 2012) 

”Dessa grupper ges sällan tillfälle att medverka i planeringen eftersom deras 
intressen ofta står i motsatsställning till åsikter hos den politiska majoriteten”. 
(Nyström & Tonell, 2012, s. 111) 

Det gör att samhällsplanering till stora delar i sin natur är en politisk process. Planerarna arbetar inom 
de ramverk som politikerna beslutat men kan inte avvika för mycket från de rådande 
samhällsvärderingarna. Det svåraste för en planerare är att lyckas formulera planernas målsättningar 
på ett sådant sätt att alla intressenter och aktörer finner ett värde av att genomföra planerna. 
(Nyström & Tonell, 2012) 
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3.6.3.3 Modifierade former av rationell planering 
Vid planering av markanvändningen för att kunna nå de uppsatta målen är de delvis nödvändigt att 
bortse från demokratin under planperioden. När målsättningar sätts upp av beslutsfattare och 
planeringsprocessen genomförs kan det innebära att en låsning sker mot ett valt åtgärdspaket. Vidare 
blir konsekvensen av den juridiska bindningen, som en del planer medför, att det finns minimala 
chanser att inkludera ändrande förutsättningar och nya behov i genomförandet. Det är en av 
anledningarna till att planering efter strikta och snäva ramar ofta blir inaktuella och dessutom inte 
heller tillgodoser de demokratiska inflytande som finns som krav i samhället. Konsekvenserna av den 
snäva planeringen kan minimeras genom att en demokratisk planeringsprocess anger den bestämda 
riktningen utan en för hög detaljnivå, vilket möjliggör för korrigeringar i planeringen i de fall behoven 
eller förutsättningarna skulle ändras. (Nyström & Tonell, 2012) 

Genom en alltför tidig låsning vid ett handlingsalternativ finns en överhängande risk att planprocessen 
måste göras om med förseningar som konsekvens. Vid det motsatta förhållandet, mål och 
åtgärdsalternativ beslutas allt för sent, finns en risk att hela processen inte leder någonstans. För att 
minimera låsningar i handlingsutrymmet för planerarna bör beslut fattas först när de blir nödvändiga 
enligt en metod som kallas inkrementalism (The science of muddling through). Metoden innebär att 
besluten decentraliseras och planeringen sker steg-för-steg utan övergripande målimplementering 
från högre instanser. (Nyström & Tonell, 2012) 

3.6.3.4 Förhandlingsplanering 
Eftersom de privata aktörerna under den senare delen av 1980-talet, som en konsekvens av den 
offentliga sektorns resursbrister, blivit mer aktiva i markanvändningsplaneringen myntades ett nytt 
uttryck, förhandlingsplanering. Kommuner anklagades för att ha förhandlat fram avtal med privata 
aktörer utanför den formella planprocessen, ett fenomen som går under namnet OPS-lösning 
(offentlig-privat-samverkan) eller Public-Private-Partnership. Fenomenet är juridiskt korrekt eftersom 
de innehåller klausuler som tvingar aktörerna att fullfölja detaljplaneringen. Kritiken riktades snarare 
mot det faktum att det reella handlingsutrymmet minskade, för förtroendevalda att agera mot 
allmänhetens intresse, när markanvändningsavtal redan var klara innan detaljplanerna behandlats i 
planprocessen. Ett av de största skälen är att planförändringar som risker att ha ekonomiska 
konsekvenser vid genomförandet kan minska genomförandeviljan hos avtalsparterna. Det medför att 
det finns risk att intresset för förändra planförslagen uteblir. Problemet uppstår som en konsekvens av 
den konflikt som finns mellan effektivitet och demokratiskt inflytande i planprocessen. (Nyström & 
Tonell, 2012) 

Den enda skillnaden mot tidigare tidsepoker är en förskjutning av maktpositionerna. Samhällets makt 
har blivit mindre medan de olika aktörerna och markägarnas positioner har blivit starkare. Detta är en 
konsekvens av de minskade ekonomiska resurserna i samhällsapparaten som gjort att den offentliga 
sektorn är beroende av externt ekonomisk stöd för att kunna uppnå måluppfyllelse genom olika 
åtgärder. (Nyström & Tonell, 2012) 

”Målkonflikter kan uppstå när krav på inflytande och demokratisk insyn ska 
tillgodoses samtidigt som det finns behov av ekonomisk effektivitet o 
planeringsprocessen”. (Nyström & Tonell, 2012, s. 117) 

Den traditionella planeringsmodellen har ofta kritiserats, av bland andra exploatörerna, för att vara 
långsam och bedrivas alltför rutinmässigt. Utanför den offentliga agendan växer en kreativare 
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planprocess fram, informella förhandlingar och överenskommelser blir vanligare. Det har vuxit fram 
informella former av beslutsprocesser som är av intresse för de privata aktörerna men också för 
kommunerna. Det finns ett behov säkerhetsställa genomförandet av planeringen tidigt i 
planeringsprocessen för de offentliga aktörerna. (Nyström & Tonell, 2012)  

3.7 Samhällsutveckling 

3.7.1 Positiv samhällsutveckling 
Den långsiktiga ekonomiska tillväxten är beroende av en aktsam och effektiv resursanvändning, vilket 
kräver ett socialt samförstånd mellan olika individer och grupper. Forskningen framhåller den 
urbaniserade miljöns överlägsenhet eftersom den erbjuder större flexibilitet för sina medborgare, tack 
vare sin komplexitet och mångfald som stimulerar kunskapsuppbyggnad och idéutbyte. Städernas 
självstärkande tillväxt gör att urbana miljöer oftare är mer ekonomiskt hållbara än landsbygden. För 
att ekonomin som helhet ska betraktas som hållbar krävs att även landsbygdens resurser, skog, 
jordbruksmark, etc. och platser för rekreation, kommer i produktiv användning, ofta i anslutning till 
kunskapsintensiva verksamheter i urbana miljöer. Ett samhälle kan därför betraktas som hållbart först 
när det finns livskraftiga städer omgivna av en levande landsbygd. (Johansson, 2012) 

Ofta förknippas urbaniseringen med kraftigare miljöförstöringar en det tidigare jordbrukssamhället, 
ny aktuell forskning visar att det ekologiska fotavtrycket är mindre för stadsinvånarna än för 
omgivande landsbygd. Ett hållbart samhälle skapas därför genom att stimulera mångfald och samspel 
mellan alla samhällets delar, både stads- och landsbygd. (Johansson, 2012) 

”Tillgänglighet till marknader och arbetsmarknader är en grundläggande 
förutsättning för ekonomisk tillväxt och utveckling”. (Tillväxtanalys, 2012, s. 40) 

Samtidigt finns det endast bristfälliga kunskaper om sambanden mellan förbättrad tillgänglighet och 
ökad konkurrenskraft för företag och individer (Tillväxtanalys, 2012). 

Idag är det åter fokus på transporter längs järnvägen, som förknippas med hållbar utveckling och 
klimatsmarta transporter vilket är bra för samhällsekonomin. En studie framtagen 2009, om hur den 
fysiska stadsstrukturen påverkar det kollektiva resandet, av Länsstyrelsen, Region Skåne, Vägverket, 
Banverket och Skånetrafiken, ”Stationsnära lägen i Skåne”, visar på en modell framtagen för att hjälpa 
till att värdera och inspirera planeringen av stationsnära lägen. Följande samhällsvinster fanns vid 
stationsnära lägen: 

• Attraktivare stationsområden för alla medmänniskor 

• Minskade utsläpp, bilanvändningen kan minska med 10 kilometer per dygn och anställd om 
arbetsplatsen har ett stationsnära läge 

• Bättre användning av marken i tätorterna minskar nybyggnationen på värdefull mark 

• Tryggare stationsområden under hela dygnet 

• Ökad tillgänglighet till arbetsmarknadsregion Skåne 

• Lättare vardag för de som reser kollektivt 
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• Ökade möjligheter till utökat kultur- och naturutbud 

• Möjligheter till en fördubbling av antalet invånare i regionen utan att öka biltrafiken 

• Utnyttjande av befintlig infrastruktur till dess maximala potential 

(Dahlstrand, 2013) 

För att en ort ska betraktas som attraktiv finns ett antal faktor som behöver vara uppfyllda. En viktig 
del i att göra någonting attraktivt är att tydliggöra vad och för vem det ska vara attraktivt. Faktorerna 
för att skapa en attraktiv boendeort kan kombineras eller uppfyllas var för sig, och det är viktigt att 
komma ihåg att attraktivitet sitter i betraktarens ögon och skiljer således från individ till individ. 
(Tillväxtanalys, 2012) 

Attraktivitetsfaktorerna som på ortsnivå brukar lyftas fram är: 

• God tillgång till natur 
• Väl utbyggt infrastruktursystem 
• God service 
• Kompetent personal och bra kvalitet på skolor och högskolor 
• Socialt kapital och kultur och trygghet 

(Tillväxtanalys, 2012) 

För att en ort eller stad ska bli framgångsrik krävs förutom att den ska vara attraktiv ytterligare faktorer 
för att ge orten ett varumärke. Dessa framgångsfaktorer kan vara: 

• Eldsjälar – visionära personer 
• Ledarskap och politisk vilja 
• Mångfald, socialt och kulturellt 
• Dynamisk organisationskultur genom nätverk 
• Kulturområden och byggnader 

(Tillväxtanalys, 2012) 

3.7.1.1 Grundläggande värderingar av hållbar utveckling – En politisk dimension 
Allt sedan den 1 januari 2003 finns i regeringsformen en stadga som styrker att det allmänna ska främja 
en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Det 
innebär att alla politiska beslut ska beakta de tre dimensionerna av hållbar utveckling i ett längre 
tidsperspektiv. (Johansson, 2012) Regeringens strategi och mål för ett hållbart samhälle leder till en 
målsättning att främja solidaritet och rättvisa i alla länder, mellan länder, individer och mellan 
generationer. Det hållbara samhället främjar ekonomisk utveckling, social välfärd och en god miljö. Det 
hållbara samhället ska tillfredsställa alla sina behov utan att äventyra behovet för kommande 
generationer att tillfredsställa sina behov. Det hållbara samhället ska genomsyras av demokratiska 
värderingar. (Regeringens skrivelse 2003/04:129) 

Hållbar utveckling ska alltså värna och använda givna resurser på ett hållbart sätt, vilket innefattar en 
effektiv användning och förvaltning av mänskliga, sociala och fysiska resurser. Det ger en utveckling 
där det förstås att ekologiska, sociala och ekonomiska värden ömsesidigt bidrar till varandras 
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utveckling. Det är ingen självklarhet då de tre benen i hållbar utveckling på kortare tidsintervaller 
ibland hamnar i rejäla konflikter med varandra. (Johansson, 2012) 

Det finns en koppling från den svenska regeringens skrivelse till Brundtlandrapporten Our Common 
Future från 1987. Den rapporten är flitigt citerad världen över och Brundtlandkommissionens 
definition av hållbar utveckling är sådan att den: 

”… tillfredsställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för 
kommande generationer att tillfredsställa sina behov”. (Brundtlandrapporten, 
1987) 

Vid FN- mötet i Rio de Janeiro 1992 vidareutvecklades begreppet ”hållbar utveckling” till att omfatta 
dimensionerna: 

1. Ekologisk hållbar utveckling 

2. Social hållbar utveckling 

3. Ekonomisk hållbar utveckling 

(Johansson, 2012) 

Den vidgningen av begreppet ”hållbar utveckling” som Rio-mötet innebar kan tolkas som at de tre 
dimensionerna stöder varandra i strävan efter hållbar utveckling. Det räcker således inte att bara 
uppfylla en dimension av hållbar utveckling, utan det krävs en helhetssyn. (Johansson, 2012) 

3.7.1.2 Visionen – Det hållbara samhället 
Efter Rio-mötet fick visionen om en hållbar utveckling omfattande global spridning. Begreppets tre 
dimensioner har fått stor betydelse för politiska målsättningar, och Sverige anammade definitionen 
som ett politiskt mål sedan 2003/04. Den samhällsvision som Regeringen beskriver i sin skrivelse 
(Regeringens skrivelse 2003/04:129) belyser det faktum att begreppet hållbar utveckling är komplext 
och de olika dimensionerna är relaterade och beroende av varandra. Det kan sammanfattningsvis 
konstateras att hållbar utveckling handlar om att värna och använda givna resurser på ett sätt som inte 
äventyrar framtida behov att använda resurserna, samtidigt som det investeras i 
resurseffektiviseringar och de mänskliga resurserna i ett samhälle. Den hållbara samhällsutvecklingen 
bygger därför på människornas samförstånd, kunskap och kreativitet. (Johansson, 2012) 

3.7.2 Urbanisering – en hållbar samhällsutveckling 
Ungefär halva jordens befolkning uppskattas idag bo i städer. Städernas markyta är ungefär 4 procent 
av den tillgängliga markytan på jorden. Den största delen av tillväxten de närmaste 30 åren både vad 
gäller produktion och befolkning kommer att ske i städerna. Det kommer att innebära att många städer 
fördubblar sin befolkning på ett par decennier. Fortsätter dagens utveckling kommer omkring 60 
procent att leva och bo i urbana miljöer i mitten av 2000-talet. (Johansson, 2012) 

Urbaniseringens ursprung kommer från moderniseringen och industrialiseringen. Denna utveckling är 
idag starkast i många utvecklingsländer. Urbaniseringen pågår även i de industrialiserade länderna, 
trots att arbetskraftsbehovet redan till stor utsträckning ändrats från en arbetsintensiv till en 
kapitalintensiv sektor, men nu är det mer en omfördelning från mindre orter till större stadsregioner. 
Bakom denna våg av urbanisering ligger helt andra krafter än industrialiseringen och jordbrukets 
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modernisering. (Johansson, 2012) Det är främst yngre människor som omlokaliserar sig till 
storstadsregionerna vilket medför regionala skillnader för regionerna att rekrytera arbetskraft med 
rätt kompetens (Tillväxtanalys, 2012). 

”I till exempel norra Sverige koncentreras befolkningen till tätorter, medan ett 
utspritt boende är mer vanligt i södra Sverige”. (Tillväxtanalys, 2012, s. 7) 

Den ökande globaliseringen och allt större integrationen av världens ekonomier kommer att göra att 
behovet av stora industrikluster och marknader minskar i betydelse förr eller senare. Lokala marknader 
och kluster kommer i större utsträckning avgöra lokaliseringsbesluten hos företagen. En utveckling 
som gynnar Sverige som utgör en relativt liten marknad. (Forslid, 2008) 

3.7.2.1 Är urbanisering en hållbar samhällsutveckling 
Den ekonomiska tillväxten och urbaniseringen är krafter som ömsesidigt förstärker varandra genom 
agglomerationsekonomier, förekomsten av skalekonomier och lägre transportkostnader. 
Kunskapsnivån är generellt sett högre i städerna än på landsbygden därför att kunskapsintensiva 
verksamheter vinner särskilt mycket på samlokalisering, därför leder städerna både den teknologiska 
och ekonomiska utvecklingen. (Johansson, 2012) Utbildningsnivån i landet ökar generellt sett men det 
finns regionala skillnader. Den delen av befolkningen med högre utbildning återfinns till största del i 
de befolkningstätare regionerna. (Tillväxtanalys, 2012)  

Det gör att det i många kommuner i främst norra Sverige kommer att råda brist på arbetskraft med 
rätt typ av kompetens, en kompetensbrist som kommer att bli svår att fylla för många regioner 
(Tillväxtanalys, 2012). 

Det finns fem strategier för att motverka kompetensbristen i de framtida samhällsregionerna: 

1. Arbeta längre, högre pensionsålder 

2. Kompetensutveckla, anställa personal med annan kompetens och utbilda 

3. Ökad inpendling 

4. Ökad inflyttning 

5. Ökad invandring 

(Tillväxtanalys, 2012) 

En analys visar att i Sverige har glesbygds- och landsbygdskommuner lägre tillväxt på arbetsmarknaden 
än kommuner med större tätorter. (Johansson, 2012) Det finns ett samband mellan befolkningsstorlek 
i regionen och antalet olika branscher som regionen innehåller. Generellt kan det konkluderas att det 
gör mindre regioner mer sårbara för konjunktursvängningar eftersom de har lägre 
branschdiversifiering och högre arbetsställekoncentration. (Tillväxtanalys, 2012) Reallöneökningarna 
är mindre på landsbygden än i stadskommunerna vilket gör att köpkraften på landsbygden generellt 
sett är mindre. Det gör att ur ett ekonomiskt perspektiv är tätt befolkade områden mer hållbara än 
glesbygden. (Johansson, 2012) 
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Allt fler människor söker sig till städerna, inte bara i Sverige utan i hela världen, för att ta del av det 
ökande utbudet av service och tjänster, kultur och upplevelser, arbetstillfällen, skolor etc. Det ställer 
allt större krav på planeringen av städerna, miljöbelastningen måste reduceras. Tätare 
funktionsblandade städer med attraktiva kollektivlösningar är framgångsfaktorer både för de enskilda 
städernas ekonomi men även för miljön som helhet. Folkhälsoinstitutet framhäver att resor till fots 
eller cykel är både positivt ur miljöhänsyn och hälsofrämjande för befolkningen. Ifall miljöerna stöder 
fysisk aktivitet kan kopplas till hållbar stadsutveckling och kopplas till noder som folk naturligt rör sig 
till och i, bidrar det till en ökad trygghet och större social liv i det offentliga rummet. (Dahlstrand, 2013) 

I Sverige är en av de större utmaningarna att ställa om dagens städer till en struktur, funktion och 
innehåll som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser. En strukturomvandling som måste vara 
klar senast till 2050 då Sverige ska vara ett land utan nettoutsläpp av växthusgaser. Boverkets vision 
innebär att de boende i regionerna i större utsträckning åker kollektivt och därför minskar 
klimatbelastningen. I satsningarna på stationer ingår naturligtvis grönytor och bil- och 
cykelparkeringar. Fasta stombussnät blir viktig för strukturen av den planerade bebyggelsen i de 
mindre orterna på landsbygden. Stadsregionerna tillåts växa med bättre balans med bostadsutbudet, 
samtidigt byggs nya bostäder i hela stadsregionen. De nya snabba kollektivstråken tillsammans med 
det ökade utbudet av bostäder gör att de mindre orterna kan konkurrera med sina attraktiva 
boendemiljöer. (Dahlstrand, 2013) 

Forskning inom klimatområdet konkluderar att det sannolikt är mindre än hälften av världens totala 
växthusgasutsläpp som genereras i städerna. Det ekologiska fotavtrycket uppskattar mängden 
resurser som en individ eller en viss typ av konsumtion använder. I urban kontext fokuserar 
forskningen på hur mycket mark en stad behöver för att försörja sin befolkning. London behöver 
exempelvis en yta som är 125 gånger större än dagens stad för att vara självförsörjande. Det motsvarar 
2,8 hektar mark per Londonbo motsvarande siffra för Europa är 3 hektar, medan det för amerikanarna 
uppgår till 4-5 hektar. Londonborna har alltså i genomsnitt ett mindre ekologiskt fotavtryck än både 
genomsnittsamerikanen och europén. Forskningen på växthusgas utsläpp ger en liknande bild, 
utsläppen per capita är mindre i storstäderna än för landet som helhet. Det går inte att dra slutsatsen 
att Londons invånare lever mer hållbart än den genomsnittliga britten eller europén eftersom siffrorna 
baseras på utsläppen från den faktiska produktionen i regionerna. Skillnaderna i det ekologiska 
fotavtrycket kan bero på att Londons näringsliv är kunskapsbaserat snarare än baserad på 
utsläppskrävande tillverkningsindustri som är fallet på många andra platser i Europa. (Johansson, 
2012) 

Vid en utgångspunkt från svenska förhållanden och ett antagande att de inte skiljer någonting i 
konsumtionspreferens, stadsbor och landsbygdsbor vill konsumera ungefär samma saker i samma 
nivå, med undantag av boendemiljön, bör behovet av transporter vara mindre om det är kortare 
avstånd till de dagliga målpunkterna. När det dessutom är sannolikt att kollektivtrafiken är bättre 
utbyggd och används mer minskar utsläppen för transporter ytterligare. (Johansson, 2012) 

Behovet av varutransporter minskar generellt när både produktionen och befolkningen är närmare 
varandra, utom de transporter som hämtar landsbygdens naturtillgångar. Skalfördelarna leder till 
specialiseringar i varje region vilket i sin tur medför ett ökat handelsutbyte med andra regioner, vilket 
ökar behovet av varutransporter. Det som är positivt är att dagens godstransport, flygtransporter 
undantagna, är tillräckligt effektiva för att inte bidrar i någon stor utsträckning för valet av 
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klimatsmarta lösningar. Det är i stället hela produktionskedjans energianvändning som avgör hur stort 
avtryck konsumtionen av en viss vara ger. Det är endast den sista resan för en vara som orsakar största 
effekten för miljön, resan från detaljhandeln hem till konsumenten. Den typen av transport kan antas 
vara kortare och mindre frekvent i tätare urbaniserade miljöer. (Johansson, 2012)  

Ytterligare skillnader är bostädernas storlek och hur moderna det är. i städerna är bostäderna generellt 
sett mindre och modernare än på landsbygden vilket gör att de är effektivare ur energisynpunkt. 
Bostäderna i städerna är också ofta anslutna till någon typ av effektivt fjärrvärmesystem. 
Prisutvecklingen på landsbygden saktar ner moderniseringen av fastighetsbeståndet eftersom värdet 
på en nybyggd villa är lägre än produktionskostnaden. Detta tillsammans med prisutvecklingen i 
städerna har gjort att byggnationen på landsbygden nästan helt stagnerat. (Johansson, 2012) 

Det finns många studier som menar att det krävs ett visst befolkningsunderlag för att kunna skapa ett 
socialt hållbart samhälle. Den sociala aspekten av hållbara samhällen kännetecknas av förmågan att 
skapa förutsättningar för bra livsvillkor och god hälsa. Det krävs som bekant ett visst underlag av 
invånare för att det ska vara ekonomiskt möjligt att upprätthålla grundläggande service och omsorg på 
en ort. När befolkningsunderlaget för privat och offentlig service blir för lågt hamnar ofta hela regioner 
i negativ spiral, utflyttning leder till sämre villkor för att bedriva verksamheter vilket leder till ytterligare 
utflyttning. (Johansson, 2012) 

Det finns ett flertal rapporter från folkhälsoinstitut som behandlar sambandet mellan stillasittande, 
ohälsa och livskvalité. På transportsidan av systemet handlar det om att förfördela transportval som 
innebär avbrott från sittande. Det finns stor potential för arbetsresor med kollektivtrafik som 
hälsobringare istället för de självklara valen gång- och cykelresor. En resa med kollektivtrafiken har 
flera inslag av stående, korta och långa promenader och ibland även trappträning, eftersom den 
dessutom ofta kombineras med en gång- eller cykelresa blir den bra ur både hälso- och miljöperspektiv. 
Folkhälsan påverkas mer av att gå eller cykla till bussen än vad trafikbuller, luftföroreningar och olyckor 
gör, i ekonomiska termer kan det vara värt ansenliga summor. När det gäller en fördubbling av 
kollektivtrafiken är det ur folkhälsoperspektiv viktigt att de nya resorna kommer från biltrafiken. 
(Dahlstrand, 2013) 

I sociologisk mening är ett hållbart samhälle ett samhälle som fortsätter att fungera vid olika typer av 
katastrofsituationer. Under tider av krig och djupa ekonomiska kriser har befolkningen i städerna klarat 
sig bättre än landsbygdsborna enligt amerikanska sociologer. Detta fenomen förklaras med 
marknadskraftens reaktioner på avstånd: när det uppstår brister i varuförsörjningen riktas det 
begränsade resurserna till de starkaste marknaderna, som återfinns där befolkningen är som störst. 
Historiskt sett har landsbygden klarat sig bra under kristider, när de har kunnat vara helt 
självförsörjande med egen odling av mat. Allt eftersom större delen av produktionen av andra 
nödvändiga insatsvaror för jordbruket lokaliserats till städerna har landsbygdsmänniskorna blivit mer 
och mer beroende av städerna. (Johansson, 2012) 

Jane Jacobs, framstående sociolog, menar att det är städernas diversitet och mångsidighet som gör att 
de är överlägsna landsbygden i att skapa trygghet och försörjning i alla tänkbara förhållanden. Den 
diversiteten och mångfaldheten kännetecknas av både produktionen men också av populationen i 
stadsmiljöerna. Dynamiken och anpassningsförmågan i städernas samhällssystem ger dess invånare 
bättre förutsättningar till att anpassa sig till nya förändrade levnadsvillkor (Jacobs, 2016)  
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Den ekonomiska förutsättningen för tillväxt och välstånd går hand i hand med det sociologiska 
synsättet på hållbar utveckling, tack vare sin mångfald och komplexitet har urbana miljöer en bra 
anpassningsförmåga och en bra möjlighet att klara av förnyelse. Anpassningsförmåga är även grunden 
till ett hållbart ekologiskt system och biologisk utveckling. Desto större mångfald det finns i ett 
ekosystem, fler avancerade samspel och strukturer, desto bättre förutsättningar finns det till att klara 
anpassningen till nya villkor. En av ekologins grundprinciper är att ett ekosystems uthållighet beror 
mer på systemets karaktär än på själva miljöförändringen. Utifrån detta synsätt på ekologi kan det 
konstateras att miljömässigt, ekonomiska och socialt hållbara system har samma grundpelare, 
diversitet och komplexitet. (Johansson, 2012) 

3.7.2.2 Levande landsbygd – en del av ett hållbart samhälle 
Resultaten av forskning inom många områden visar att det inte finns några motsättningar mellan 
urbanisering och hållbar utveckling. Det är snarare på det sättet att urbaniseringen har en positiv 
inverkan på den hållbara utvecklingen, genom att städernas infrastruktur bidrar till en ökad 
levnadsstandard på ett mindre resurskrävande sätt. (Johansson, 2012)  

Det finns produktionsgrenar i näringslivet som passar bäst att producera i glest befolkade regioner 
medan andra lämpar sig bättre för tätare urbana miljöer. Störst nytta av agglomerationsekonomierna 
som uppstår i befolkningstätare miljöer har näringsgrenar som är kunskapsintensiva (Johansson, 
2012), men ingen del av Sverige är helt isolerad från den globala ekonomin (Tillväxtanalys, 2012). Den 
typen av företag kan dra nytta av de externa skalfördelar som lokaliseringen i den täta urbana miljön 
ger till den grad att de uppväger de extra påslaget på hyrorna som en central lokalisering innebär. Ett 
företag med verksamhet som inte har nytta av de externa skalfördelarna som finns med en urban 
central lokalisering kommer sannolikt att lokaliseras på platser där hyror och markpriser är lägre. 
Verksamheter som vinner på vara nära den urbana miljön men inte behöver lokalisering mitt i centrum 
väljer sannolikt en lokalisering i utkanterna av städerna. Har företagen inte behovet att finnas nära den 
inhemska marknaden men kan tjäna på att enkelt kunna distribuera produkter på export kan 
infrastrukturer för väg- och sjötransporter vara av avgörande karaktär vid val av lokalisering. 
(Johansson, 2012) 

För att ekonomin som helhet ska kunna kännetecknas att vara effektiv är de viktigt att alla resurser 
kommer i produktiv användning både de från landsbygden men också de från tätbefolkade områden. 
(Johansson, 2012) 

För att företag ska kunna bli lönsamma krävs oftast ett visst befolkningsunderlag i närmiljön för att det 
finns en lokal avsättningsmarknad. Det behövs tillgång till kompetent arbetskraft inom rimliga avstånd, 
sedan behöver alla typer av företagsverksamhet tillgänglighet till service- och tjänsteföretag i 
närområdet. Eftersom de flesta verksamheter förutsätter ett befolkningsunderlag krävs även i 
framtiden en levande landsbygd för att kunna ta till vara landsbygdens resurser på ett effektivt och 
produktivt sätt. (Johansson, 2012) Det existerar en motsägelse i den allmänna bilden av norra Sverige, 
det som kallas för ”glesbygd” är i många fall regioner som har en stark befolkningskoncentration, 
medan befolkningen i södra Sverige är betydligt mer spridd över hela regionens yta (Tillväxtanalys, 
2012). 

Det är ofta svårare att leva ett miljövänligt liv på landsbygden om samma konsumtion ska kunna 
uppnås som hos en genomsnittlig stadsinvånare. Det har att göra med att infrastrukturen utanför den 
urbana miljön är mindre utbyggd än i städerna, trots att efterfrågan på denna infrastruktur är lika stor 
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som i stadsmiljöerna. Denna obalans mellan utbud och efterfrågan inom infrastruktursektorn beror på 
ett misslyckande med att skapa incitament för investeringar på infrastrukturen på landsbygden. Det 
får ses som ett marknadsmisslyckande eftersom efterfrågan på infrastrukturinvesteringar är större än 
investeringsviljan i områden med ett för litet befolkningsunderlag. (Johansson, 2012) 

Denna typ av marknadsmisslyckanden beror på att investeringar i infrastruktur, tjänster och service 
kan räknas som en kollektiv investering, vilket gör den privata investeringsviljan låg. Eftersom 
befolkningsunderlaget på landsbygden är relativt lågt är även den offentliga investeringsviljan relativt 
liten, eftersom den samhällsekonomiska nyttan för investeringen blir relativt liten. Den 
samhällsekonomiska nyttan för infrastrukturinvesteringar av den här typen kan ses som en funktion 
av antalet använder, vilket på landsbygden är begränsat. Eftersom investeringar i grundläggande 
infrastruktur och service har större samhällsekonomisk nytta då de görs i befolkningstäta områden 
prioriteras de ofta bort på glesbygden till förmån för andra investeringar. (Johansson, 2012) 

För att landsbygden ska kunna bidra till den långsiktigt hållbara samhällsutvecklingen är det viktigt att 
kollektiva resurser används för att minimera konsekvenserna av marknadsmisslyckandet med för dålig 
service och infrastruktur på glesbygden. Obalansen mellan efterfrågan och utbud gör det mindre 
attraktivt för nya boenden och företag att etablera sig samtidigt som det är svårare för de boende att 
leva ett resurssnålt liv. Denna typ av marknadsmisslyckande visar på ett behov av rumsligt perspektiv 
vid prioriteringar av kollektiva satsningar, som annars per automatik hamnar i de mest urbana 
områdena. Det måste tas geografisk hänsyn när offentliga resurser fördelas annars kommer 
landsbygdens förutsättningar att bidra till en positiv samhällsutveckling att urholkas. (Johansson, 2012) 

Det finns en risk med infrastruktursatsningar i glesbygd. I de fall infrastruktursatsningarna stärker 
kommunikationen inom regionen kan den uteslutande anses positiv, men i de fall kommunikationen 
stärks med en storstadsregion finns en riska att kapital och individer omlokaliseras till storstaden. 
(Forslid, 2008)  

De regionala effekterna av infrastruktursatsningarna är osäkra och kan sammanfattas i tre olika typfall: 

1. Investeringarna har inga eller endast små effekter på den regionala tillväxten 

2. Investeringarna har haft positiva effekter men endast på bekostnad av negativa effekter i en 
annan region 

3. Investeringarna har haft positiva effekter men endast i redan tillväxtstarka regioner 

(Tillväxtanalys, 2012) 

Trots att utfallet av infrastruktursatsningar kan anses osäkert vidhåller Trafikanalys sambandet mellan 
infrastrukturinvesteringarnas ökande effekt på tillgängligheten och tillväxt. Infrastrukturinvesteringar 
kan fungera som en katalysator som tillsammans med tillgång till kompetent arbetskraft, ett gott 
företagsklimat och en tillräckligt stor befolkning skapar ekonomisk tillväxt. (Tillväxtanalys, 2012) 

3.7.3 Planering och utvecklingen av hållbara stationssamhällen 
Utvecklingen av stationsområdena i Skåne möttes av dubbla budskap från Länsstyrelsen i Skåne. En 
utbyggnad skulle vara positiv ur hållbarhetsperspektiv men borde begränsas eftersom mängden 
människor vid järnvägar och stationer är en säkerhetsrisk. (Dahlstrand, 2013) 
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I Boverkets ”Vision för Sverige 2025” behandlas tågtrafiken och utvecklingen av framtidens 
stationssamhällen. En utbyggnad av pendeltågstrafiken i alla större stadsregioner öppnar en större 
bostadsmarknad i och med att fler stationssamhällen har knutits till kollektivtrafiksystemet. 
Kollektivtrafikstråken som ansluter till städerna utvecklas med nya stationssamhällen samtidigt som 
de befintliga väcks till liv och förtätas. Detta ska göras samtidigt som buller och risker med transporter 
av farligt gods beaktas. Centrumen i varje region binds samman genom snabba 
kommunikationslösningar, spårbundna av klimat-, kapacitets- och bekvämlighetsskäl. De snabba 
stråken ska kompletteras med bussar och väl utbyggda system av cykel- och gångvägar. (Dahlstrand, 
2013) 

Stationsnära städer ger dessa fördelar: 

1. Ökat kollektivresande när stationen integreras i staden ökar tillgängligheten. Fler resenärer 
leder till ökat utbud av verksamheter och service i området som förenklar vardagen ytterligare. 

2. Möjliggör ökad tillväxt för staden och regionen, fler verksamheter runt stationen gör att staden 
kan växa hållbart samtidigt som den blir mer attraktiv i regionen. När staden knyts till regionen 
kan arbetsmarknaden öka. 

3. Bättre hållbar utveckling och bättre stadsmiljö. Vid en förtätning av staden vid 
stationsområdet sparas värdefull naturmark. Befintlig infrastruktur kan maximeras i sitt 
utnyttjande. Utsläpp minskar när kollektivandelen ökar, ett levande stationsområde skapar 
även trygghet och liv i staden. 

(Dahlstrand, 2013) 

Positiva aspekter av bättre planering, är att flera orter kan öka sin betydelse och attraktivitet och på 
det sättet få större arbetspendling och billigare boende. Detta planeringsjobb kräver insikt och en 
positiv pedagogisk förmedlingsattityd. Det gäller att veta ortens plats och betydelse i regionen och 
förstå sambanden mellan planeringen och de möjligheter som finns i regionen för att utveckla orten. 
(Dahlstrand, 2013) En individs flyttbeslut styrs av olika faktorer på olika nivåer, har intervjuer med 
individer visat. Dessa flyttfaktorer samverkar på tre olika nivåer: (Tillväxtanalys, 2012) 

1. De grundläggande faktorerna har med behov att göra. Faktorerna måste vara uppfyllda för att 
en plats ska övervägas och handlar bland annat om tillgång till en trygg och säker bostad.  

2. Krav, är det andra steget. Det handlar om faktorer som ska vara uppfyllda för att en flytt ska 
vara aktuell. Dessa faktorer är inte förhandlingsbara. (Tillväxtanalys, 2012) 

3. Preferenser, det lilla extra. Faktorer som gör att en ort vinner över en annan ort vid flyttbeslut. 
(Tillväxtanalys, 2012) 

Den ekonomiska effekten sker inte bara genom lägre transportkostnader utan även genom ett 
förändrat beteende för lokaliseringar av både företag och boenden. (Dahlstrand, 2013) 

Trafikverket har i samverkan med många andra aktörer tagit fram underlag som underlättar 
planeringen av bebyggelser i stationsnära lägen: 

• TRAST – Trafik för en attraktiv stad, kapitel 7.5 
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• ”Ökad kunskap om förutsättningar för järnvägsnära etableringar” en forsknings och 
utvecklingsprojekt 

• Gör plats för cykeln – en vägledning från Boverket som ger inspiration för planering av 
cykelparkeringar vid stationer och resecentrum 

• ”Enkla tillgänglighetsmått för resor i tätort” en publikation som visar att flertalet individer kan 
tänka sig gå till bytespunkter, inom tätort upp till 400 meter och på landsbygd upp till 600 
meter, och att cykla 5-10 kilometer. 

(Dahlstrand, 2013) 

3.7.3.1 Fysisk planering 
Stationsområden är komplexa och det krävs noggrann planering för att lyckas integrera områdena i 
den befintliga stadsväven och dess transportsystem, det krävs många analyser för att hitta sambanden. 
Gatunätet ligger i botten och ger möjligheterna för att besöka stationsområdena. Det kan vara stora 
skillnader i avstånd: fågelvägen kontra verkligt gångavstånd. Avstånd till olika målpunkter och 
handelsområden visar integrationen av stationen med ortens centrum och olika institutioner. Inom 
fysiks planering är förtätning av stationssamhällena ett vanligt förslag, som alternativ till 
stadsutglesning, för att åstadkomma ett hållbart samhälle. Den grundläggande tanken är att bostäder 
byggs nära stationerna eller i orter som är knutna till stationerna, se Figur 4, genom kollektivtrafik. 
(Dahlstrand, 2013) 

 

Figur 4 Illustration för förtätning av stationssamhällena (Dahlstrand, 2013) 

För att underlätta för befolkning at använda kollektivtrafik är det av stor vikt att planera för en tät 
sammanhållen bebyggelse i nära anslutning till de stora kollektivtrafikstråken. Detta stärker 
förutsättningarna för hållbar tillväxt. Närheten till kollektivtrafiken är extra viktig för de stora 
grupperna i samhället som inte har tillgång till bil, det gäller naturligtvis annan basservice också. 
(Dahlstrand, 2013) 
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3.7.3.2 Förutsättningar för nya stationssamhällen - Förtätning 
Principerna för att öppna en ny station beskrivs som: utgå från hur resandeutvecklingen påverkar, 
benägenheten att pendla, tidsåtgången och kostnadseffektiviteten. Att öppna nya stationer påverkar 
det befintliga pendlandet genom att restiderna blir längre. (Dahlstrand, 2013) 

Den regionala tågtrafiken har en tydlig roll att binda samman de lokala arbetsmarknadsregionerna 
genom attraktiva restider. Stora ansträngningar bör göras för att binda samman de större orterna och 
städerna med varandra, några faktorer som får människor att resa med tåg: 

• Turtäthet – kortare avstånd, tätare turer (Dahlstrand, 2013) 

• Öppethållande – avresor vid alla tidpunkter är viktigt för resenärerna (Dahlstrand, 2013) 

• Restiden – konkurrenskraftig mot bilen (Dahlstrand, 2013) 

• Nätverkssystem – knytpunkter med korta väntetider för byten (Dahlstrand, 2013) 

• Fasta tidtabeller (Dahlstrand, 2013) 

• Pålitlighet – avgångar i tid och fungerande information (Dahlstrand, 2013) 

För att ge förutsättningar at bedriva spårtrafik till en rimlig kostnad krävs stora mängder passagerare 
och gods. Det är därför som järnvägsstationer och godsterminaler bör utvecklas i befolkningstäta 
områden. Spårtrafiken är även beroende av att andra transportkedjor samverkar för att ge spårtrafiken 
goda förbindelser med de orter där stationerna är belägna. Planerad ny bebyggelse bör lokaliseras på 
det sättet att det naturligaste valet av färdmedel blir kollektivt, och bör därför planeras runt redan 
befintliga anläggningar. (Dahlstrand, 2013) 

Dagens stationssamhällen etablerades med utbyggnaden av järnvägen men idag har intresset för att 
åter utveckla stationssamhällen med goda möjligheter till energieffektiva transporter, positiv 
tätortsutveckling och regionförstoring och därmed en större arbetsmarknad. Vilka har 
framgångsrecepten varit och vad är en möjlig utveckling. Tidigare erfarenheter visar att det behövs 
kunskap om processen och tekniska lösningar. Några anledningar till att utveckla stationssamhällen: 

• Ekonomisk tillväxt 

• Tillgodose en kapacitetsökning 

• Bostadsbrist 

• Förtätning av samhället 

• Öka attraktiviteten i staden – främst för befintliga invånare 

• Öka arbetsmöjligheterna genom bättre kollektivtrafik 

• Binda samman olika delar av staden 

• Öka tillgängligheten till andra orter 

• Infria dagens mål för samhälls- och transportplaneringen 
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(Dahlstrand, 2013) 

Några framgångsfaktorer i utvecklingen av stationssamhällen: 

• Samarbete med många aktörer (Dahlstrand, 2013) 

• Gemensamt mål för samhälls-, bostads- och trafikutvecklingen tidigt i processen  

• Tydlig vision trots kritik och begränsningar (Dahlstrand, 2013) 

• Konsekvent lyfter kvalitéer i projekten vid prioriteringar (Dahlstrand, 2013) 

• Sök ytterligare finansiering regionalt, nationellt eller genom EU-fonder (Dahlstrand, 2013) 

• Genomföra åtgärder som planlagts, visa goda exempel (Dahlstrand, 2013) 

• Öka kunskapen (Dahlstrand, 2013) 

• Utveckla nya handböcker och modeller inom exempelvis fysisk planering, ekonomi, utsläpp, 
ortsanalyser och värderingar (Dahlstrand, 2013) 

Det saknas en enhetlig definition av vad urbana stationssamhällen är men ett synsätt är, en utveckling 
med stadsmässiga kvalitéer i stationsnära lägen som har plats för resanden och möten, verksamheter 
och bostäder. (Dahlstrand, 2013) 

Järnvägen ger energieffektiva transporter och en lättnad för många i det vardagliga pusslet. 
Stationerna fungerar som både entréer och viktiga transportnoder i städerna de är kopplade till. De 
gör att de urbana kvaliteter som finns i städerna görs nåbara genom järnvägen. Centrum kopplas till 
centrum och kvaliteterna i den urbana miljön sprids genom järnvägen. Detta gör att järnvägen återigen 
gör stationssamhällena till en naturlig del av städerna och att stationen återigen får samma betydelse 
som när järnvägen byggdes ut. Kunskapen om stationssamhällena kan implementeras på bytespunkter 
för annan kollektivtrafik och är i det sammanhangen lika intressanta. (Dahlstrand, 2013) 

3.7.4 Markanvändning och lokaliseringsprinciper för effektiva transporter 
För att kunna uppfylla den symbios av målsättningar som avser tillgängligt transportsystem, reducerad 
klimatpåverkan, energieffektiviseringar samt följa EU: s transportpolitik gör att bilberoendet måste 
samhällsplaneras bort. (Trafikverket, 2017) 

”Det får stora konsekvenser för energieffektivitet, miljö, hälsa och tillgänglighet 
om vi kan ersätta en stor del av de korta resorna med kollektivtrafik eller gång- 
och cykeltrafik”. (Trafikverket, 2017, s. 37) 

Kommunerna har stora möjligheter att i sin översiktsplanering bidra till måluppfyllelsen genom 
lokaliseringar av verksamheter på platser som minimerar transportbehovet. Förtätning av städerna 
begränsar behovet av bil medan dagens glesa bebyggelsestruktur begränsar möjligheterna för 
miljövänligare transporter, såsom gång-, cykel- och kollektivtrafik. (Trafikverket, 2017) 

”Utvecklingen är i viss mån en självförstärkande process med en fördröjd och 
komplex växelverkan mellan trafiklösningar och bebyggelsestruktur”. 
(Trafikverket, 2017, s. 37) 
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Det gör att på mindre orter bör bebyggelse och verksamheter centreras till stationsnära lägen medan 
de i de större städerna lokaliseras runt centrum, för att möjliggöra en effektiv markanvändning. 
Förtätningsmöjligheterna beror av vilka verksamheter som planeras och dess potentiella effekter på 
omgivningen. Markinventeringar pekar ut möjliga områden för förtätning och vilka typer av 
verksamheter som kan etableras utan att viktiga karaktärs- och reakreationsytor offras. (Trafikverket, 
2017) 

3.7.4.1 Bostäder 
Det hållbara samhället skapas av olika faktorer, en av de viktigaste är lokaliseringen av bostäder. Dessa 
bostäder bör enligt Trafikverket lokaliseras i lägen som har god tillgång till kollektivtrafik. Det gör att 
prioriteringar bör göras mot områden med höga exploateringstal, ofta centralt lokaliserade. Vid 
centrala lokaliseringar finns en rad aspekter som måste beaktas, trafiksäkerhet, framkomlighet, 
luftkvalitet och buller. Ibland kan det krävas extraordinära åtgärder för att uppnå en tillräckligt 
hälsosam boendemiljö, åtgärder som kan vara motiverade ur ett samhällsekonomiskt perspektiv då 
centrala lokaliseringar förbättrar stadsmiljön genom det minskade behovet av biltransporter. 
(Trafikverket, 2017) 

Centrala etableringar av bostäder och verksamheter ger en mer kostnadseffektiv kollektivtrafik och 
bättre underlag för offentlig service, såsom skolor och sjukvård. Det förstärks av högre exploateringstal 
medan perifera etableringar förstärker behovet av biltransporter för dagliga resor. För att åstadkomma 
en hållbar samhällsutveckling även på glesbygden kan viktiga orter/noder identifieras. Dessa noder bör 
ha potential för att utveckla kollektivtrafiken. Sedan kan dessa underlag användas vid 
etableringsplaneringen av bostäder. (Trafikverket, 2017) 

3.7.4.2 Verksamheter/Handel 
Det totala behovet av transporter minimeras genom att samlokalisera verksamheter. De verksamheter 
som behöver kontakt med varandra för att lyckas kan samlokaliseras, andra stora viktiga målpunkter 
(för många individer) i en större region, bland annat sjukhus och högskolor, lokaliseras med fördel nära 
knutpunkter för kollektivtrafiken. (Trafikverket, 2017) 

Tillgängligheten till dagligvaror, är viktigt att beakta i översiktsplaneringen, ska vara god för alla 
samhällsgrupper. Hur handeln etableras i en kommun har effekter på trafiken men också på 
stadsmiljön och vanliga människors vardag. Externa etableringar tenderar att utesluta individer utan 
tillgång till bil samtidigt som det ökar det totala trafikarbetet. Det är mellan 80-90 procent av resorna 
till handelsetableringar i externa lägen görs med bil, utformningen av områdena samt lokaliseringen 
gör att kollektivtrafikandelen till externa etableringar är låg. (Trafikverket, 2017) 

I Handelns utredningsinstituts (HUI) rapport ”Kampen om Köpkraften” presenteras att 
dagligvaruhandel kan överleva på orter ner till 4000-5000 invånare om den är välskött. En fackhandel 
även om den är välskött kräver ofta ett kundunderlag på 30 000-40 000 människor i 
upptagningsområdet. (Dahlstrand, 2013) 

3.7.5 Samhällets värderingar – Mjuka värden-Hårda värden 
Hur värderas de (sub)urbana miljöerna, bortsett från de ekonomiska värdena som tillgängligheten till 
vissa funktioner skapar. Vid bostadsköp i dessa miljöer vad är det som värderas. Begreppet värde och 
värderingar har ekonomiska men också sociokulturella betydelser. För en ekonom blir kvantitativa 
ekonomiska värden ett sätta dela in vad människor finner attraktivt, viktigt och vackert. För en 
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kulturvetare blir värden ett sätt att undersöka vad vissa kulturer anser att människor borde vilja få ut 
av livet, vad människor vill ha ut av livet. (Dahlstrand, 2013) 

Enligt regressionsanalyser har forskare kunnat visa att bostadsköpare föredrar: 

• Boenden som ligger på tryggt avstånd från utbildningssvaga stadsdelar 

• Undviker etniskt blandade stadsdelar 

• Vill inte bo under högspänningsledningar 

• Vill inte bo nära en soptipp 

• Kvarter i omvandlingsområden som diskuterats i media under planeringsstadiet 

(Dahlstrand, 2013) 

Det värderas tvåhundratusen kronor högre att nå sitt arbete med kollektivtrafik inom 30 minuter än 
vad fastigheten värderas till om samma tid måste spenderas i en bil. På en lista över värden som skapar 
stadskvaliteter är närhet till en spårstation en av sju sådana kvaliteter. Det finns ingen studie som visar 
att biltillgänglighet finns bland de faktorer som ökar värdet på fastigheter eller för den delen ger 
stadskvaliteter. Stadskvaliteter är något som värderas högt av bostadskonsumenter idag vilket gör att 
det ställs stora krav på kommuner och regioner att planera för blandstäder. Verksamheter och 
bostäder i en mix med närhet till grönområden och bra kollektivtrafik. (Dahlstrand, 2013) 

Studier genomförda av danska Naturstyrelsen visar att värdet av en bostad ökar med mellan 4 och 8 
procent om det finns en tågstation inom 1,5 kilometer. Samma studie hävdar att värdet av en bostad 
minskar med 10-15 % om det finns järnvägsspår inom 150 meter från bostaden. Buller är ett problem 
i stationssamhällena men tillgängligheten till tillgänglighet uppväger en del av problemen. (Dahlstrand, 
2013) 

3.7.6 Tillväxtteori 

”Ekonomisk tillväxt skapas av människor i företag och de offentligas roll är att 
skapa förutsättningar för människor och företag att utvecklas, inom de ramar 
som naturen och omtanken om andra människor ger”. (Tillväxtanalys, 2012, s. 
11) 

3.7.6.1 Neoklassisk syn på tillväxt och handel 
I den traditionella tillväxteorin, neoklassisk syn, når ekonomin sin jämviktspunkt beroende av storleken 
på arbetskraften. Den avtagande tillväxten på kapital gör att det finns en punkt i ekonomin när 
investeringar i kapital blir olönsamt. Konsekvensen av den neoklassiska synen på tillväxt gör att BNP 
per capita drivs av produktivitetsökningar snarare an det ökande fysiska kapitalet, hur denna 
produktivitetsökning ska genomföras förklaras inte i modellen. Den neoklassiska modellen tydliggör 
vad som ställer in jämvikten på landets kapital-arbetskvot men saknar tydlighet i vad som styr den 
långsiktiga tillväxten. Enligt neoklassiska tillväxtmodeller påverkas ett lands kapital-arbetskvot av 
internationell handel, de vanliga vinsterna med specialiseringar efter landets största 
konkurrensfördelar, som ökar landets BNP. Vid ökningar av bruttonationalprodukten kommer 
kapitalstocken i landet att öka, genom större sparande och fler investeringar som ytterligare ökar BNP. 
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En tillväxteffekt inleds som en konsekvens av den internationella handeln, välfärden ökar, under den 
perioden innan en ny jämvikt nås i kapital-arbetskvoten. Storleken av dessa dynamiska effekter 
uppskattas till en fördubbling av värdet av Europas inre marknad. Internationell handel ger på 
medellång sikt ekonomisk tillväxt medan ny kapital-arbetskvots jämvikt ställs in. På längre sikt för 
fortsatt tillväxt av BNP per capita krävs teknologiska framsteg. (Forslid, 2008) 

3.7.6.2 Endogen syn på tillväxt och handel 
Den endogena tillväxtteorin utvecklades under 1980-talet och förklarar vad som är avgörande för 
långsiktigt ekonomisk tillväxt, till skillnad från den neoklassiska synen som avhandlar tillväxt på 
medellång sikt. Teorin visar att forskning och utveckling (FoU) driver tillväxt eftersom det inte har 
vikande avkastning. Med kunskap faller inte avkastning i takt med att ny kunskap genereras. Istället 
genereras en långsiktig tillväxt av BNP per capita i takt med att kunskapskapitalet växer, prisfallet av 
att nya produkter lanseras på marknaden kompenseras av att produktionskostnaden faller, genom nya 
patent, med den ökande kunskapsbanken. Tillväxten har ett starkt samband mellan storleken på 
resurser som fördelas till forskning och utveckling. Eftersom den endogena synen på tillväxt förklarar 
hur den långsiktigt genereras kan den tydligt hjälpa till att förklara hur globalisering och politiska beslut 
påverkar tillväxten. (Forslid, 2008) 

Tillväxtens drivkraft är enligt Aghion och Howitts modell produktutveckling. Nya bättre produkter 
konkurrerar ut gamla och sämre produkter. För denna teori är vikten av ny företagande avgörande. 
Nya företag ökar konkurrensen och genom den ökande konkurrensen tvingas en innovation av nya och 
bättre produkter fram, vilket gynnar tillväxten. Ett moment 22 av innovation av nya produkter på en 
konkurrensutsatt marknad är att vinsten per ny produkt tenderar att minska vilket som konsekvens 
leder till mindre innovationsvilja. För Sveriges del, ett land i den teknologiska framkanten, är en politik 
som främjar nyföretagande och ökad konkurrens avgörande för långsiktig tillväxt. (Forslid, 2008) 

Globaliseringen kan anses ha positiva effekter på tillväxten, en större marknad gör att den potentiella 
vinsten per nyutvecklad produkt blir större. Det gör det lönsamt att produktutveckla vilket som 
konsekvens gör att forskning och utvecklingsavdelningar får större anslag, vilket enligt endogen syn 
leder till långsiktig ekonomisk tillväxt. En ytterligare positiv effekt av globaliseringen är tillgången till 
det internationella kunskapskapitalet vilket minskar kostnaderna för FoU. En tredje effekt som är 
positiv med globalisering är möjligheten att importera komponenter, insatsvaror eller forskare vilket 
leder till högre tillväxt enligt teorin. (Forslid, 2008) 

Negativa samband mellan tillväxt och globalisering enligt den endogena tillväxtteorin skulle kunna vara 
att lönsamheten för att introducera nya innovationer och produkter på marknaden, på grund av 
konkurrensen, skulle vara låg, vilket skulle minska anslagen till FoU och därigenom tillväxten. Vidare 
skulle tillväxten påverkas negativt i de fall då incitamenten att producera en vara inkräktar på 
resurserna till FoU. (Forslid, 2008) 

Forskningens slutsatser indikerar att det troligaste scenariot av ökad globalisering, genom ökad handel 
och ekonomisk samordning, är en positiv ekonomisk tillväxt. (Forslid, 2008) 

3.7.7 Brister i den hållbara samhällssynen – En ekonomisk dimension 
De miljöproblem som skapas idag beror till stor del på brister i det institutionella system som finns för 
att reglera användningen av vissa knappa resurser, det är alltså brister i samhällsekonomins hantering 
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av miljön. Miljöproblemen är ett misslyckande med att hushålla med givna naturresurser och ska 
därför förstås ur ett ekonomisk synsätt. (Johansson, 2012) 

Ett av de äldsta områdena inom nationalekonomiska teoribildningar är frågan om resursanvändning. 
Den fundamentala inställningen är att människor agerar rationellt utifrån eget intresse, vilket innebär 
att människan förväntas agera på det sätt som optimerar den egna nyttan i varje situation. (Johansson, 
2012) Människornas val kännetecknas av dennes preferenser, dessa preferenser antas vara stabila. 
Det medför att individen antas agera lika i likvärdiga valsituationer, i de fall individen kan avgöra att 
situationen är likvärdig. (Hultkrantz & Nilsson, 2004) 

”För att konsumenten ska kunna uppnå största möjliga nytta måste han eller hon 
få samma nytta av den sista kronan som läggs på X som av den sista kronan på 
Y”. (Hultkrantz & Nilsson, 2004, s. 43) 

 Sedan 1700-talet, när det klargjordes att det är priset som är den marknadsmekanism som får 
människor att agera på ett samhällsoptimerande sätt samtidigt som hon maximerar sin egen vinning i 
valsituationer, har priset varit den fria marknadens sätt reglera vilka resurser som förbrukas 
(Johansson, 2012). Enligt icke-mättnad axiomet, ett slags definitionsverktyg för att klargöra vad en 
nyttighet är. Enligt axiomet anses det vara bättre med mer av varan som ökar nyttigheten för individen 
än mindre, tre är bättre än två. (Hultkrantz & Nilsson, 2004) Idag är det allmänna synsättet att vägen 
till välstånd går via system som främjar marknadshushållning. Den mänskliga önskan och strävan efter 
att förbättra sin egen situation är den bakomliggande kraften som driver hela den kollektiva välfärden 
och samhällena framåt. (Johansson, 2012) 

På den perfekta marknaden kan alla varor fritt köpas och säljas. För att hushålla med knappa resurser 
skapas en avvägning mellan nyttan av att producera en viss produkt och kostnaden som uppstår genom 
den alternativa produkt som avstås att produceras. En privat vara kommer genom prismekanismen att 
produceras och konsumeras tills nyttan av denna produktion överstiger värderingen av den produktion 
som försakas. Vid fri konkurrens och när alla aktörer på marknaden har perfekt informationstillgång 
reglerar prismekanismen resursernas fördelning på det mest effektiva sättet. Prismekanismen ser till 
att det som är bäst för kollektivet även är bäst för individen. (Johansson, 2012) 

3.7.7.1 Individers rationella beteende leder till kollektivt slöseri 
En förutsättning för att prismekanismen ska fördela ekonomins resurser på ett optimalt sätt förutsätter 
att det inte förkommer några marknadsmisslyckanden. (Johansson, 2012) Eftersom människor antas 
göra rationella val i valsituationer, enligt transitivitet axiomet, och agera utifrån sitt eget välstånd kan 
människor felaktigt antas vara själviska. Det finns inget hinder enligt rationalitets antagande att 
människor viktar konsekvenserna för andra individer i sin beslutsprocess. Altruism är inget hinder i 
mikroteorins grundpelare. (Hultkrantz & Nilsson, 2004)  En ekonomisk marknad utan misslyckanden 
kräver i sin tur att alla aktörer har den perfekta informationen, att äganderätten till alla resurser är 
tydligt klargjorda samt att konsumtionen och produktionen av olika varor inte påverkar någon tredje 
part på hela jordklotet. (Johansson, 2012) Till individens försvar kan tilläggas att vid tyngre mer 
komplexa beslut tenderar beslutsfattandet, enligt rationalitetsantagandet, att professionaliseras. 
Denna typ av experter förväntas agera utifrån den rationella beslutsgrundens förutsägelser. En risk är 
att även experter är människor, vilket utgör en fara att besluten grundas på deras preferenser och med 
deras välstånd som största prioritet. (Hultkrantz & Nilsson, 2004) 
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3.7.7.2 Konsekvent behandling av sannolikheter 
För att kunna fatta rationella beslut måste beslutsfattarna använda sannolikhetsläran och använda den 
på ett konsekvent sätt. Rationalitetsagerandet spelar därför in vid rangordningen och valet mellan olika 
riskfyllda projekt. För att en beslutsfattare ska kunna väga olika alternativ mot varandra måste 
sannolikheten för olika utfall kunna beräknas och jämföras mot varandra. En beslutsfattare måste 
kunna kombinera och utvärdera sannolikheter enligt sannolikhetsprinciper vid analyser av komplexa 
projekt. Det är vidare viktigt att kunna uppdatera sin beslutsgrund när ny information blir tillgänglig. 
(Hultkrantz & Nilsson, 2004) 

I den ekonomiska teorin antas människor handla rationellt och kunna sin sannolikhetslära medan 
verkligheten visar att individerna har svårigheter med att beräkna betingade sannolikheter samtidigt 
som en övervärdering görs av låga sannolikheter. Det gör att individerna ofta använder sig av 
förenklingar vid olika beslut. Två avgörande regler som används av rationella individer som inte är 
beredd att göra en korrekt sannolikhetsanalys är, principen om lika vikt eller maximin. Enligt principen 
av lika vikt ges alla möjliga utfall samma vikt och betydelse, fördelen är att alla utfall beaktas. Vid 
maximin principen väljs alltid det alternativ som är säkrast. Exempelvis anses det enligt maximin 
principen att ett räntebärande konto alltid är bättre att placera pengar i eftersom det alltid ger en 
avkastning i det fall räntan är positiv. En placering i aktier skulle sannolikt över tid ge en högra 
avkastning på pengarna men i och med att det finns en riska att avkastningen kan vara lägre väljs 
alternativet alltid bort. (Hultkrantz & Nilsson, 2004) 

3.7.7.3 Kollektiv nytta/varor 
För att marknaden ska fungera optimalt kan det inte finnas några resurser eller varor som ägs 
gemensamt av kollektivet.  En kollektiv vara är en allmän tillgång som alla kan använda utan att det 
påverkar någon annans möjlighet att använda varan, exempelvis syre, gatubelysning och militärt 
försvar. Att en vara eller tjänst ägs av kollektivet innebär inte alltid att den existerar fritt utan kostnad, 
även de som inte betalar till det militära försvaret kommer att bli försvarad i händelse av krig i alla fall. 
Eftersom det är omöjligt att utesluta dessa typer av individer från marknaden kommer det att vara 
svårt att hitta en lösning som gör att marknaden tillhandahåller dessa kollektiva varor på ett 
marknadsmässigt effektivt sätt. Det gör att de uppstår marknadsmisslyckanden. (Johansson, 2012) 

En kollektiv nytta kan användas av flera individer på samma gång utan att nyttan eller utbytet för någon 
individ minskar. Nyttan av kollektiva verksamheter kan inte exkluderas någon och kostnaden är 
oberoende av antalet brukare. Dessa kollektiva verksamheter är svåra att avgiftsbelägga och är därför 
som regel inte intressanta för privata aktörer, ett undantag är sändningar av radio och tv. Numera är 
det inte nödvändigt att samhället ansvarar för dessa kollektiva nyttigheter utan ideella organisationer 
sammanslutningar av fastighetsägare kan sköta anläggningarna. För den typen av skötsel kan 
samhället bistå med vissa bidrag. Samhällsplaneringens uppgift är att planera för framtidens 
markbehov för att de kollektiva nyttigheterna ska kunna tillgodoses. (Nyström & Tonell, 2012) 

Ett annat område som marknadskrafterna inte tillhandahåller i önskvärd utsträckning är utbildning, 
forskning och kultur. Därtill kommer maktaspekter och monopol ställningar vilket skulle kunna göra 
att ett fåtal kan blockera nyttan för den stora massan. (Nyström & Tonell, 2012) 

”Polis, militär, brandkår, hamnar, flygplatser och stora nationella 
energianläggningar bör därför kontrolleras av samhället”. (Nyström & Tonell, 
2012, s. 58)    
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3.7.7.4 Externa effekter 
Ytterligare viktiga förutsättningar för att marknader ska fungera optimalt ur resursfördelningssynpunkt 
är att det inte förekommer några externa effekter. En extern effekt uppstår när någon annan än 
producenten och konsumenten blir påverkade av produktionen eller konsumtionen av en vara. 
(Hultkrantz & Nilsson, 2004) Negativa externa effekter påverkar samhället som helhet negativt, 
exempelvis föroreningar, trafikproblem etc. Det finns även positiva externa effekter som ger en positiv 
nytta till samhället som helhet, exempelvis kan en ny väg utnyttjas av boende i närheten, ett 
vattenreningsverk möjliggör vattenanslutning för ett närliggande fritidshusområde etc. (Nyström & 
Tonell, 2012) 

Den biologiska mångfald som skapas genom ett rikt och mångsidigt odlingslandskap är exempel på 
positiva externa effekter. Ett problem med de negativa externa effekterna är att det inte finns någon 
marknadsmekanism som reglerar att producenten och konsumenten ersätter samhället för skadorna 
i de fall effekterna inte skadar privat egendom. Detta är ett marknadsmisslyckande eftersom 
producenten inte betalar hela kostnaden för sin produktion vilket gör den underprissatt och 
produktionen blir för stor. (Hultkrantz & Nilsson, 2004) En extern effekt ingår inte i de 
företagsekonomiska kalkylerna (Nyström & Tonell, 2012). Det omvända gäller vid positiva externa 
effekter, produktionen blir för låg och varorna konsumeras till ett för högt pris. Det är endast i de fall 
när producenterna betalar alla kostnader för sin produktion som marknadskrafterna genererar en 
jämvikt i samhällsekonomin och ett effektivt utnyttjande av de begränsade resurserna. (Johansson, 
2012) Marknadsekonomins krafter kan hantera externa effekter i ett optimalt scenario, där berördas 
rättigheter ar definierade genom avtal, förhandlingar och skadeståndsprocesser. Detta optimala 
scenario inträffar aldrig, det är därför bättre att genom planeringsprocessen försöka minimera de 
externa effekterna. (Nyström & Tonell, 2012) 

3.7.7.5 Markåtkomst 
När en stad har behov att expandera uppkommer behovet av ny mark. Expansionstakten i städerna 
driver upp markvärdet på den mark som måste förvärvas. Markägare som agerar utifrån sin egen 
största nytta kan av många olika skäl vägra sälja sin mark. I de lägena måste möjligheterna finnas för 
samhället att genom olika offentliga initiativ och tvångsmedel, för att kunna genomföra ett 
samhällseffektivt projekt, införliva marken i samhällets ägo. Detta kan ske genom expropriation, det 
gör att markägarna får likvärdiga ersättningar för sina marker och att förvärvaren betalar ett skäligt 
pris utan långdragna förhandlingar. I de fall tvångsmedel ska/behöver tas till är en bedömningsfråga 
och kan alltid ifrågasättas. (Nyström & Tonell, 2012) 

3.7.7.6 Skydd mot olyckor och ohälsa 
I fall samhället inte skulle ansvara för skyddet mot ohälsa och olyckor skulle ett orimligt ansvar flyttas 
över på enskilda individer att bedöma många gånger dolda risker och olägenheter. För att nå ett 
effektivt markanvändande är helhetslösningar de effektivaste. För att nå bästa möjliga resultat ur ett 
samhällseffektivt perspektiv är det önskvärt att de boende är med i utformningen av områdena, med 
hjälp av samhällets samlade kompetens där samhället har möjligheter att ingripa ifall det skulle vara 
motiverat för att styra projekten mot samhällseffektivitet. (Nyström & Tonell, 2012) 

3.7.7.7 Samordning av enskilda aktörer 
För att förhindra att enskilda individer överutnyttjar en resurs föreligger ett behov av kontroll från 
samhället. Behovet av markplanering kan inte motiveras enbart med strävan efter effektivitet utan kan 
kompletteras med motiveringen att marknadskrafterna inte tillgodoser rättviseaspekter i sin 
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fördelning av markanvändningen. Vidare kan fördelningspolitiska mål, motverkan av obalans på 
arbets- och bostadsmarknaden tillsammans med rättvisa och jämlika levnadsvillkor för alla individer 
kan användas som ytterligare argument för markanvändningsplanering i offentlig regi. (Nyström & 
Tonell, 2012) 

3.7.7.8 Allmänna tillgångars tragedi 
När det finns fria tillgångar finns heller ingen mekanism som reglerar användningen av tillgången för 
att den inte ska överutnyttjas (Hultkrantz & Nilsson, 2004). De allmänna tillgångarnas tragedi kan 
illustreras av situationen där boskapsägare låter sina djur beta på en markplätt som är en kollektiv 
tillgång. Det finns inga behov av att reglera markanvändningen eftersom det totala antalet djur som 
betar är mindre än vad marken klarar av att föda. När de enskilda boskapsägarna vill öka sin 
produktion, överexploateras till sist marken och individens intresse ställs mot kollektivets intresse. Det 
troligaste scenariot är att marken kommer att överexploateras, ett rationellt beteende av den enskilda 
boskapsägaren, ifall det inte finns några incitament eller institutioner som reglerar antalet betesdjur. 
(Hardin, 1968) Denna misshushållning brukar kallas för rationalitetsparadoxen. ( (Johansson, 2012), 
(Hultkrantz & Nilsson, 2004), (Hardin, 1968)) 

Denna tragedi för de allmänna tillgångarna uppstår just på grund av att tillgången inte har ett pris som 
kan regleras när tillgången minskar, de största effekterna av dagens överutnyttjande drabbar 
framförallt framtidens användare. Det är helt irrationellt för en mark- eller sjöägare att överexploatera 
sina egna tillgångar och på det sättet äventyra sin framtida försörjning, men när tillgången är allmän 
finns inga incitament att minska användandet för den enskilda individen. (Johansson, 2012)  

”De allmänna tillgångarnas tragik kännetecknar således den misshushållning med 
naturresurser och ekologisk utarmning som pågått i århundraden och är 
förmodligen en av de viktigaste förklaringarna till den miljöförstöring som vi ser 
idag”. (Johansson, 2012) 

För att komma till rätta med de allmänna tillgångarnas tragedi måste det till institutionella lösningar 
som reglerar och begränsar överutnyttjande av resursen. (Hultkrantz & Nilsson, 2004) 

Allmänna tillgångars tragedi – ohållbart i alla dimensioner – eller? 

De allmänna tillgångarnas tragedi uppstår när ekonomiska beteenden inte tar hänsyn till de effekter 
som beteendet har på kollektivet eller miljön. Den visar ett exempel på när den ekonomiska 
verksamheten inte är långsiktigt hållbar och därför hamnar i konflikt med den ekologiska utvecklingen. 
Den typen av ekonomiska verksamheter leder till sociala konflikter när resurserna börjar sina och är 
därför inte heller förenlig med den långsiktiga sociala utvecklingen i ett samhälle. Människan har ett 
kort tidsspann, att maximera sin inkomst och välfärd, medan återhämtningen för naturen kan ta 
miljontals år. Det är därför som det förefaller helt osannolikt att marknaden ska kunna skapa hållbara 
förutsättningar för hushållningen av naturens resurser på egen hand. (Johansson, 2012) 

En historisk tillbakablick visar att införandet av äganderätter ofta motverkat lite av de allmänna 
tillgångarnas tragedi. Det är inte möjligt att lösa alla miljöproblem genom att fastställa vem som äger 
rätten till naturtillgångarna eftersom det finns tillgångar som måste ägas av samhället och därför 
behåller den kollektiva statusen. Sedan skulle en marknadslösning medföra allt för komplicerade 
administrativa och kontrollerande åtgärder för att var realistisk lösning på alla miljöproblem. Det 
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måste finnas en överordnad myndighet som kontrollerar att avtal följ och äganderätten respekteras. 
(Johansson, 2012) Ur ett samhällsekonomiskt synsätt betraktas den grundläggande orsaken till 
miljöproblemen vara brister i olika institutioner. Det beror på att de i grunden enligt Coases teori, 
(Coase, 1960) inte existerar några egentliga motsättningar mellan ekonomi och miljö, däremot krävs 
det institutioner som reglerar äganderätter och försvarar kollektivets långsiktiga intressen. (Johansson, 
2012) 

Dagens forskning visar på att dagens hushållning med resurser, eller snarare misshushållning, är ett 
resultat av att individerna i samhället inte ser sig som en del av kollektivet. Det är troligt att 
hushållningen av samhällets resurser skulle fungera bättre om det fanns en personlig koppling mellan 
alla individer i kollektivet. Elinor Ostrom, 2009 års Nobelpristagare i ekonomi, har i sin forskning visat 
att decentraliserade institutionella system kan reglera användningen av kollektiva tillgångar än 
marknadsmekanismer och centraliserade myndigheter. Detta är extra tydligt, enligt Ostrom, när 
tillgången är tydligt kopplad till en specifik grupp användare med ekonomiskt beroende av den 
kollektiva tillgången. När både användarna i kollektivet och tillgången är tydligt definierade och 
avgränsade finns det incitament till ett system som reglerar användningen utan inblandning av 
marknadsmekanismer eller centraliserade myndigheter. Dessa förutsättningar uppstår lättare i mindre 
samhällen där individerna lättare känner tillhörighet med kollektivet. (Johansson, 2012) 

3.7.7.9 Den nya ekonomiska geografin: skalfördelar, transportkostnader och 
kunskapsspridning 

En hållbar och effektiv ekonomi bygger på att verksamheter utförs på de geografiska platser där de är 
mest effektiva att utföra (Johansson, 2012). Den ekonomiska teorin skiljer på olika typer av effektivitet 
vid ekonomiska beslut. Produktionseffektivitet eller kostnadseffektivitet är relaterat till produktion, 
konsumtionseffektivitet vilket är relaterat till konsumtion av varor och tjänster samt 
allokeringseffektivitet som relaterar till sortimentet på en marknad. (Hultkrantz & Nilsson, 2004)  Detta 
fenomen gör att vissa regioner har bättre förutsättningar att skapa ekonomiskt välstånd, vilket gör att 
olika geografiska regioner kommer att utvecklas på olikartade sätt. (Johansson, 2012)  

Den ekonomiska teorin hävdar regioners inifrån kommande drivkraft för att skapa ekonomisk tillväxt 
som betydelsefull. Utvecklingen i en region beror på den egna marknadens storlek. Detta beror på att 
tilltagande skalavkastningar och efterfrågan på produktionsvariationer fungerar som drivkrafter både 
för befolkningsökningar men också den ekonomiska tillväxten. Grundstenen i teorin är de 
konkurrensfördelar stora marknader har eftersom de lockar till sig produktion som använder sig av 
stordriftsfördelarna. (Johansson, 2012) Tillväxten gynnas även av internationell handel vilket påverkar 
lokaliseringen geografiskt av industrin. Det ger effekter på kompetensöverföringen mellan olika 
företag vilket ökar tillväxten. (Forslid, 2008) Ifall inte trängseleffekterna blir för stora i den större 
marknaden lockas även hushåll och arbetskraft till den variationsrikedom som erbjuds av en större 
marknad. Det gör att det uppstår en positiv ömsesidigt förstärkande utvecklingsförlopp, 
agglomerationsekonomi, som fortsätter att öka tillväxten i de större regionerna. Detta är förklaringen 
till städernas och storstadsregionernas nästan konstanta ekonomiska tillväxt. (Johansson, 2012) 

De interna skalfördelarna skulle inte påverka den geografiska spridningen av företag och individer om 
inte efterfrågan var begränsad eller transportkostnaderna obefintliga. Eftersom varje person bara 
efterfrågar en del och transportkostnaderna har stor betydelse blir tillgängligheten på marknaden av 
stor vikt för företagens möjligheter att konkurrera. (Johansson, 2012) (Forslid, 2008) 



63 
 

Externa skalfördelar gör att produktionskostnaderna minskar med storleken på näringsgrenen. Externa 
skalekonomier uppstår när företag erbjuds kostnadseffektiva lösningar på grund av sitt geografiska 
läge och storleken på regionen. Det kan handla om ekonomiska fördelar med tillgänglighet till 
arbetskraft, utbyggda transportsystem och underleverantörer. Denna typ av skalfördelar relateras till 
regionens täthet snarare än dess inriktning och kallas urbaniseringsekonomier. Skalfördelarna kan 
ytterligare förstärkas genom att transportsystemen, underleverantörer och arbetskraft anpassar sig 
till den aktuella produktionsgrenens specifika krav. Information och kunskapsutbyte är enklast mellan 
verksamheter och individer som är likartade. De skalfördelar som uppnås genom den geografiska 
närheten till andra företag med liknande produktion kalls lokaliseringsekonomier. Detta leder till att 
vissa produktionsgrenar koncentreras till kluster, där de fördelar som alla företag har av lokaliseringen 
geografiskt frodas. Det är därför som externa skalfördelar kan ses som en kollektiv nyttighet. 
(Johansson, 2012) 

De fasta produktionskostnadernas relation till de rörliga produktionskostnaderna avgör de interna 
skalfördelarnas styrka. För styrkan på de externa skalfördelarna handlar det om hur 
faktorproduktiviteten påverkas av klustrets storlek och specialisering. Forskning har visat att det är 
främst inom kunskapsintensiva verksamheter som påverkas av näringslivets koncentration och 
densitet. (Johansson, 2012) Det är därför av stor vikt att företagen attraherar ”rätt” personer med rätt 
kompetens för att utveckla företaget. En ökad rörlighet i samhället av både individer och företag gör 
det viktigare för företagen att välja lokaliseringsort som inte utgör ett hinder i företagens möjligheter 
att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens. (Tillväxtanalys, 2012) En anledning till det är att kunskap 
är en kollektiv nyttighet. Kunskap är heller inte exkluderbar, även om vissa juridiska försök görs, med 
patent och varumärkesskydd. Dessa försök att exkludera kunskap från andra är oftast begränsade av 
nationella lagstiftningar och tidsbestämmelser i patenten. (Johansson, 2012) 

Kunskap har benägenhet att spridas när människor integrerar med varandra eftersom den behärskas 
av individer och inte av organisationer. Interaktioner mellan personer i olika produktionsmiljöer är inte 
kostnadsfri vilket resulterar i att informationsutbyte mellan företag och personer är större om det 
geografiska avståndet är mindre. Kunskapsspridningen är därför störst i kunskapstäta regioner. I 
kunskapstäta miljöer existerar en kollektiv nyttighet som är positiv för kunskapsbaserade verksamhet, 
som alltså gynnas av att samlokaliseras. Skalfördelar kan således förklara varför allt fler arbetstillfällen 
finns i städerna. Det postindustriella samhällets framväxt där allt fler sysselsätts inom service-, tjänste- 
och kunskapsbaserade verksamhet förklarar varför urbaniseringen fortsätter även i de 
industrialiserade länderna. Idag sysselsätts ungefär en tredjedel av befolkningen inom den privata 
service- och tjänstesektorn, ytterligare en tredjedel av den offentliga sektorns service och 
förvaltningsyrken. (Johansson, 2012) 

Idag är de delar av ekonomin som utsätts för konkurrens från utländska aktörer allt större (Johansson, 
2012). En fjärdedel av den totalt sysselsatta arbetskraften i Sverige har multinationella företag som 
arbetsgivare, arbetsgivare som relativt lätt kan flytta produktionen till andra platser i världen 
(Tillväxtanalys, 2012). Det är svårt för företag inom dessa konkurrensutsatta sektorer att hävda sig när 
konkurrenterna många gånger har avsevärt lägre kostnader för löner och andra insatsvaror. Svenska 
företag måste därför ta till andra konkurrensmedel än låga kostnader för att vara attraktiva. Ska inte 
konkurrensen ske med låga priser måste den i stor utsträckning ske med stort teknologiskt innehåll 
och unika egenskaper. Det gör att forskning blir allt viktigare för svensk konkurrenskraft, vilket ger den 
svenska ekonomin ett högt kunskapsinnehåll i sina verksamheter. Resultatet av den 
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kunskapsorienterade produktionen, blir en ännu tydligare koncentration till storstadsregionerna av 
befolkningen men också av arbetstillfällena. (Johansson, 2012) Det är de stora regionerna med mer än 
100 000 invånare som kan uppvisa en positiv befolkningstillväxt medan de mindre regionerna generellt 
avfolkas (Tillväxtanalys, 2012). 

Eftersom den svenska ekonomin blir mer och mer kunskapsintensiv och konkurrenskraften i allt större 
utsträckning blir kunskapsbaserad, koncentreras landets befolkning till de tre storstadsregionerna. 
Dessa tre regioner kommer snart att husera mer än hälften av befolkningen. (Johansson, 2012) 
Analyser visar ett samband mellan uthållig befolkningstillväxt och arbetsmarknadsregionens storlek, 
dels på grund av den ökande valmöjligheten som en större region medför för arbetstagare men också 
för arbetsgivare och dels en större tillgång till producenttjänster som företagen behöver för att 
optimera sin produktivitet. (Tillväxtanalys, 2012) 

3.8 Välfärdsteori 
All användning av samhällets resurser måste vägas mot alternativa sätt att använda samhällets 
resurser. Anledningen till de övervägningarna är att ett samhälle bara har tillgång till begränsade 
resurser. En gren inom nationalekonomin ”utilitarismen”, anser att samhällets resurser ska sträva efter 
att största möjliga lycka ges åt största möjliga antal. (Hydén, 2010) 

Utilitarismen: Användbarhet, nytta, en moralisk doktrin som innebär: Handla alltid på sådant sätt att 
konsekvensen av handlandet uppnår största möjliga positiva effekt.  Den sammanlagda förbättringen 
av handlingen ska största möjliga för alla kännande varelser. (Nationalencyklopedin, 2017) 
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”Välfärdsteorins första teorem: Om alla handlar på en marknad med full 
konkurrens kommer alla ömsesidigt fördelaktiga utbyten att genomföras och den 
resulterande jämvikten kommer vara ekonomiskt effektiv”. (Hultkrantz & Nilsson, 
2004, s. 118) 

Skulle Pareto – kriteriet användas vid bedömningen av den samhällsekonomiska nyttan av en åtgärd 
skulle det oftast inte bli någon åtgärd för att öka nyttan i samhället. Enligt kriteriet ska bara åtgärder 
som leder till att ingen individ får det sämre genomföras, vilket förfördelar inställningen att inte göra 
någonting. Det är anledningen till att det i utvärderingssammanhang i regel används ett annat 
nationalekonomiskt kriterium, Kaldor–Hicks kriteriet. Detta kriterium bedömer om ett samhälles totala 
välfärd ökar av en åtgärd, och det är endast då som åtgärden ska genomföras. Enligt kriteriet ökar 
välfärden endast om de som får det bättre av en åtgärd kan kompensera det som får det sämre och 
ändå totalt sett få det bättre av åtgärden. En viktig egenskap av kompensationsmöjligheten i kriteriet 
är att den är strikt hypotetisk, det finns inga kompensationskrav i verkliga scenarier. Beslutskriteriet 
för att genomföra en åtgärd är: Är den totala vinsten av en åtgärd större än den totala uppoffringen 
för samhället som helhet ökar alltså samhällets välfärd och åtgärden kan genomföras. (Hultkrantz & 
Nilsson, 2004) 

3.8.1 Utvärderingsmetoder 
För att skapa ett komplett (i den mån det är möjligt) beslutsunderlag är det viktigt att en åtgärds alla 
konsekvenser och effekter beskrivs utförligt och korrekt (Hydén, 2010). Ur ett samhällsperspektiv 
måste olika värderingar göras för att prioritera vilket eller vilka investeringar som bör göras för den 
samlade nyttan av investeringarna ska maximeras för samhället som helhet (Hultkrantz & Nilsson, 
2004). Utvärderingsmetoder används för att synliggöra effekter som inte synliggörs i vanliga 
ekonomiska analyser, som exempelvis miljöpåverkan. En väl genomförd analys av alternativen minskar 
risken för subjektiva bedömningar vid utformningen av underlag och beslut. Det är komplicerat att 
utföra utvärderingar av effekter och åtgärder då ofta flera mål står mot varandra. Hur ställs effekten 
av ökad tillgänglighet mot högre bullernivåer för de boende, det finns några utvärderingsmetoder som 
kan användas. Dessa utvärderingsmetoder delas in i endimensionella och flerdimensionella. (Hydén, 
2010) 

3.8.1.1 Flerdimensionella metoder 
Först görs en effektbeskrivning av åtgärden, är den kvalitativ eller kvantitativ. Åtgärden viktas för att 
illustrera betydelsen för samhället, denna viktning kan göras på många olika sätt. En 
multikriterieanalys är ett sätt att sammanställa om en åtgärds effekter bidrar till det uppsatta målet. 
(Hydén, 2010) 

En effektprofil relaterar både till de mjuka eller mätbara målen som är formulerade. Profilen är tänkt 
att ge både styrka och riktning på hur åtgärden medverkar till att uppfylla målen. Effektprofilen blir en 
sorts riktningsanalys som är användbar på de mjuka svårfångade målen såväl som på de långsiktiga. 
Den kan ses som en riktningsanalys som presenterar effekterna för varje delmål. (Hydén, 2010) 

I Tabell 1 visas exempel på en enklare effektprofil. 
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Tabell 1 Exempel på en enkel effektprofil (Hydén, 2010) 

Bidrag till måluppfyllelse 
Delmål --- -- - 0 + ++ +++ 

Tillgänglighet        
God miljö        
Regional utveckling        
        

 

En variant på effektprofilen är värderosen som kan uttrycka nuläget eller egenskaperna hos framtida 
alternativ. Aspekterna som utvärderas redovisas utifrån rosens mitt, när dessa axlar sedan binds 
samman erhålls ytor, desto större yta som täcks av rosen, som visar måluppfyllelsen av det 
utvärderade alternativet. Det är viktigt att utvärderingen i en effektprofil görs av sakkunniga inom varje 
ämnesområde. Både värderosen och effektprofilen är varianter på multikriterieanalyser vars största 
nackdel är att viktningarna görs till stor del av ett fåtal personer, de som utför analysen. Det finns en 
överhängande risk att värderingar och åsikter hos enskilda personer vägs in i viktningssystemet. Att 
utföra en multikriterieanalys kräver stora resurser och leder ner till en endimensionell analys när 
resultaten sammanställts. (Hydén, 2010) 

För att slutligen kunna välja mellan olika åtgärder behövs en ekonomisk bedömning av alternativen. 
Detta kan göras genom en kostnads-effekt-analys, där effekten av en åtgärd ställs mot dess kostnad. 
Detta ger en möjlighet att studera vilken åtgärd som maximerar effekterna för en given kostnad. Denna 
typ av analys kan genomföras i vilken enhet som är lämpligast för att beskriva effekten av åtgärden. 
En begränsning som kostnad-effekt-analysen har är att endast en effekt åt gången kan studeras. För 
att kunna använda dessa analysmetoder måste den godtagbara kvoten mellan kostnader och effekter 
definieras tydligt. Det bästa alternativet enligt analysmetoden kanske ändå inte är det bästa valet 
eftersom resurserna kanske gör bättre nytta någon helt annanstans. (Hydén, 2010) 

3.8.1.2 Endimensionell analys 
Egentligen kunde de olika åtgärderna jämföras med vilken enhet som helst, men det är essentiellt att 
de jämförs efter samma måttstock. Pengar används oftast på grund av att det är en välkänd enhet som 
de flesta kan relatera till. Det är önskvärt att reducera ner en flerdimensionell svårighet till en eller ett 
fåtal dimensioner. I en samhällsekonomisk kalkyl ges monetära värden som vikt till de olika effekterna 
en åtgärd bedöms få, och på det sättet kan den mest samhällsekonomiska lösningen väljas. (Hydén, 
2010) 

Monetära värden: Ekonomiska värden, penningvärden. (Synonymer.se, 2017) 

En nackdel med att reducera effekterna av en åtgärd till bara en dimension kan vara att det uppstår 
svårigheter att tolka alla eventuella effekter av åtgärden. En fördel med ett endimensionellt 
analysunderlag är att det relativt enkelt kan ställas mot enkla beslutskriterier. Sanningen är att det inte 
är enkelt att reducera ner flerdimensionella effekter till en dimension i den samhällsekonomiska 
kalkylen, ett samhällsekonomiskt netto. I den samhällsekonomiska kalkylen finns en grundtanke att 
det är individen som vet vad som är bra eller dåligt för henne, det är därför det måste till en skattning 
av olika individers sympatier. Det finns ett par sätt att översätta olika värderingar från individer till ett 
penningvärde. (Hydén, 2010) Ett alternativ är att ta reda på, genom studier av verkliga händelser, 
experimentella försök eller hypotetiska val, vad en individ är villig att betala för olika händelser 
(Boardman, Greenberg, Vining, & Weimar, 2011). 
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3.9 Samhällsekonomisk analys 

3.9.1 Samhällsekonomisk analys – Varför? 
Samhällsekonomi och samhällsekonomisk i dagligt tal har många olika användningsområden och 
betydelser som skiljer sig från den nationalekonomiska betydelsen av begreppen. Enligt ett 
nationalekonomiskt synsätt avser samhällsekonomi respektive välfärd landets totala ekonomi. Det 
innebär att den samhällsekonomiska analysen i strikt nationalekonomisk betydelse avser en 
samhällsekonomisk analys där cost-benefit-analys (CBA) metoden tillämpas på nationell nivå. CBA 
kallas på svenska för kostnads-nytto-analys eller världsekonomisk analys. En samhällsekonomisk kalkyl 
innehåller enbart monetärt värderade effekter medan en samhällsekonomisk analys även inkluderar 
beskrivningar av effekter som inte varit möjliga att värdera monetärt. (SIKA, 2008) Huvudsyftet med 
den samhällsekonomiska analysen är att kunna jämföra olika alternativ inom ett projekt men också att 
kunna jämföra olika projekt, innan beslut tas måste andra faktorer, såsom politiska aspekter, olika 
prioriteringar såväl ekonomiska som icke-ekonomiska och kulturella aspekter, vägas in i 
beslutsunderlaget (Grant-Muller, Mackie, Nellthorp, & Pearman, 2001). 

Redan på 1700-talet framfördes den filosofiska grunden för CBA och välfärdsekonomi, av Jeremy 
Bentham, att största möjliga lycka ska eftersträvas åt största möjliga massa (SIKA, 2008) 
Grundprincipen för CBA räknar ut den samhällsekonomiska nyttan, det krävs bara en identifikation av 
vilka individers nyttor och kostnader som ska inkluderas i kalkylen (Hultkrantz & Nilsson, 2004). 
Europeiska Kommissionen kräver idag att grunden för deras direktiv ska infattas av 
samhällsekonomiska beslutsunderlag. I Sverige används sedan 1987 samhällsekonomiska 
konsekvensutredningar av alla statliga myndigheter innan införandet av de nya reglerna. (SIKA, 2008) 

”Idealt sett inkluderar CBA alla typer av effekter som kan tänkas uppstå i 
samhället, såväl marknadsprissatta effekter som icke-marknadsprissatta, 
värderade utifrån preferenserna hos de individer som berörs av effekterna. Idealt 
sett skall CBA även inkludera alla effekter som uppstår över tiden”. (SIKA, 2008, 
s. 10) 

I praktiken är en del effekter svåra att värdera, dels på grund av bristande information men också på 
grund av svårigheterna att värdera effekter på lång sikt, speciellt de som har effekter på framtida 
generationer (SIKA, 2008). Vidare är en svårighet med CBA att kvantifiera och värdera effekter som 
inte är prissatta (Hultkrantz & Nilsson, 2004). Det gör att marknadsekonomin men också CBA på grund 
av bristen på information och osäkerhet inför framtiden blir lite kortsynt. Detta är ett problem som 
kan lösas genom att kräva att den samhällsekonomiska effektiviteten ska kompletteras med långsiktig 
hållbarhet, något som redan görs inom transportpolitiken. Kravet på långsiktig hållbarhet ska motverka 
marknadsekonomins tendenser till kortsynthet och fungerar som ett fördelningsmål, som ska 
garantera en rättvis fördelning till framtida generationer. (SIKA, 2008) 

CBA kan inte hantera intergenarationell (mellan generationer) fördelning av resurser varvid det måste 
till andra metoder för att utvärdera målet om långsiktig hållbarhet. CBA klarar inte heller i traditionell 
mening av att hantera intragenerationell (inom generationen) fördelning av resurser, det gör att den 
traditionella CBA-n behöver kompletteras med en metod som hanterar fördelningsproblemet av både 
inter- och intragenerationell karaktär. (SIKA, 2008) 
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En metod som väger in den långsiktiga hållbarheten är viktad CBA. Med viktad CBA vägs 
fördelningaspekterna in i kalkylen. Det görs genom att alla nyttovinster och förluster som inte 
kompenseras fördelas med avseende på hur det påverkar inkomstfördelningen i samhället. Viktningen 
fungerar på det sättet att effekter som bidrar positivt till en rättvis fördelning räknas upp med en faktor 
större än ett, medan nyttoförändringar som inte är önskvärda räknas ner med en faktor mindre än ett. 
Andra metoder som inkluderar fördelningseffekter är måluppfyllelseanalyser, multikriterieanalys 
(MCA), medan livscykelanalyser utvärderar måluppfyllelsen när det gäller långsiktig hållbarhet av 
resurser som inte är förnybara. (SIKA, 2008) 

”CBA är både heltäckande och sammanfattande, eftersom alla effekter för alla 
individer värderas i en och samma enhet och därför kan jämföras och 
sammanfattas”. (SIKA, 2008, s. 12) 

En CBA ska inkludera alla effekterna i analysen och värdera dessa mot medborgarnas betalningsvilja 
utifrån deras värderingar av effekterna, eftersom den använder medborgarnas värderingar i 
utvärderingen av effekterna är den även demokratisk. (SIKA, 2008) CBA i sin enklaste form kräver att 
alla implikationer, effekter och kostnader måste värderas, kvantifieras och prissättas, i de fall effekter 
inte kan prissättas kommer inte heller den samhällsekonomiska analysen att vara fullgod (Boardman, 
Greenberg, Vining, & Weimar, 2011). Den kanske största nackdelen med CBA är att det är nästan 
omöjligt att utföra den i praktiken, det finns alltid effekter som det inte går att värdera monetärt, där 
en beskrivning av åtgärdens effekter är den enda möjligheten. (SIKA, 2008) 

Multikriterieanalysen (MCA), eller multiattributsanalysen (MAA) som den ibland kallas, kan inte heller 
substituera CBA. Den kan komplettera CBA i de fall där det inte kan göras monetära värderingar av 
effekterna. När MCA används kontrolleras måluppfyllelsen genom att ett antal mätbara kriterier 
formuleras till varje mål. Det är viktigt att varje mätbart kriterium endast svarar mot en specifik effekt, 
som inte är monetärt värderingsbar, för att undvika att felaktiga måluppfyllelser räknas. När en MCA 
genomförs viktas de olika mätbara kriterierna efter relevansen för måluppfyllelsen, en relevans som 
bestäms av beslutsfattaren. Ifall vikterna bestäms av medborgarnas betalningspreferenser istället blir 
MCA: n en CBA istället. En skillnad mellan metoderna är att CBA genom sin användning av priser och 
skuggpriser som vikter alltid eftersträvar samhällsekonomisk effektivitet medan det finns en risk att 
MCA-n, beroende av hur viktningen av kriterierna görs speglar beslutsfattarens egna preferenser 
snarare än samhällets. (SIKA, 2008) 

”Att samhällsekonomisk effektivitet inte är det enda målet kan vara ett sätt att 
kompensera för det faktum att utvärderingar med CBA i praktiken aldrig kan bli 
hundraprocentigt heltäckande och alltid är behäftade med en viss osäkerhet”. 
(SIKA, 2008, s. 13) 

I det fallet där en åtgärds effekter utvärderas enligt CBA men också enligt någon annan analysmetod 
finns en risk att den åtgärden får en oproportionerlig vikt på dess effekter, viket inte alltid är det mest 
samhällsekonomiskt effektiva. Det finns svårigheter att väga samman resultatet från olika 
analysmetoder även om dubbelanalysering av effekterna inte förekommit. Det är möjligt att relativt 
enkelt bedöma huruvida en åtgärd ger ett önskvärt resultat eller inte, däremot att rangordna olika 
alternativ är betydligt svårare. I verkligheten föreligger det dessutom ofta målkonflikter vilket gör att 
det är nästan omöjligt att värdera vilka alternativa åtgärder som är mest samhällsekonomiskt effektivt. 
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Eftersom det ofta saknas tydliga kriterier för hur åtgärderna ska värderas vid målkonflikter lämnas den 
värderingen ofta till de olika beslutsfattarna, däremot kan transportsektorns utredare göra ingående 
analyser för att om möjligt bistå med ett komplett beslutsunderlag. (SIKA, 2008) 

Det trafikpolitiska beslutet från 1988 slog fast att alla satsningar på svenska trafikanläggningar ska 
baseras på samhällsekonomiska grunder. Den samhällsekonomiska kalkylen genomförs i sex steg: 

1. Definition av åtgärdens utredningsalternativ (UA) och dess jämförelsealternativ (JA) 
2. Identifiera och kvantifiera relevanta effekter och prognosberäkna 
3. Monetär värdering 
4. Diskontering av framtida kostnader och nyttor till ett nuvärde 
5. Beräkna nettonuvärdeskvoten 
6. Känslighetsanalys 

(Hydén, 2010)  

Satsningar på järnväg avser inte att vara lönsamma direkt utan blir det först efter en tid, därför krävs 
stor investeringsvilja i de inledande skedena. Vid nyetableringar gäller PBL och för befintliga 
bebyggelser gäller miljöbalken. Då får verksamhetsutövaren, till exempel Trafikverket, stå för 
investeringarna. (Dahlstrand, 2013) 

Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA (2008) och trafikverken har tagit fram 
rekommenderade värden för viktiga kalkylpunkter som kan användas för analyser inom 
transportsektorn. Den samhällsekonomiska kalkylen försöker inkludera externa kostnader i kalkylen, 
med externa kostnader menas de kostnader som drabbar ett samhälle i sin helhet av att en individ ger 
sig ut i trafiken. Den externa kostnaden i anges ofta på marginalen, det vill säga kostnaden för att ett 
fordon färdas en kilometer till. I den samhällsekonomiska kalkylen tas viss hänsyn till att individerna 
delvis betalar de externa kostnaderna genom olika avgifter och skatter. Sanningen är att många av de 
externa kostnaderna är underinternaliserade, skatter och avgifter täcker inte helt de externa 
kostnaderna. (Hydén, 2010) 

Det finns ett flertal effekter som den traditionella samhällsekonomiska kalkylen inte klarar att fånga 
upp, de mjuka värdena som är svåra att kvantifiera och värdera, dessa mjuka värden är bland annat, 
tillgänglighet, jämställdhet och god miljö. Andra effekter som det är svårt att värdera är intrången i 
landskapsbilden som de stora infrastruktursatsningarna ger upphov till. (Hydén, 2010) Är det 
meningsfullt att vidta beräkningarna för en samhällsekonomisk kalkyl trots de stora osäkerheterna 
kring värderingen av de mjuka värdena (Hultkrantz & Nilsson, 2004). När dessutom internationella 
studier visar att, för större infrastrukturprojekt, samhällsekonomiska kalkyler är osäkra till sin karaktär 
men också att metodiska snedvridningar skapas vid antaganden om efterfrågan och 
anläggningskostnader (Brännlund, o.a., 2013). Transportåtgärder har ofta svårvärderade men 
betydande effekter på den regionala ekonomin, restiden minskar och nya målpunkter hamnar inom 
pendlingsavstånd och en omlokalisering av ekonomiska aktiviteter kan ske. Dessa typer av effekter 
brukar i den samhällsekonomiska kalkylen presenteras som en effektprofil där graden av 
måluppfyllelse anges. (Hydén, 2010) 
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Kostnaden för en kilometer väg eller järnväg är naturligtvis beroende av i vilken terräng den nya 
sträckningen kommer att gå. Det gör det svårt att ge schablonvärden för kostnaden av 
infrastrukturinvesteringen. En grov uppskattning är ändå att ”normal” motorväg kostar 30-40 miljoner 
Kroner per kilometer medan en ”normal” järnväg kostar mellan 25-40 miljoner per kilometer. Utöver 
själva investeringen kommer kostnader för driften och underhållet av anläggningen, dessa beräknas 
oftast med schablonvärden baserade på marknadspriser, framtagna av Trafikverket. Det är självklart 
att även om åtgärden handlar om nyinvesteringar måste förr eller senare reinvesteringar göras för att 
fortsatt hålla en bra kvalité på infrastrukturen som annars börjar kosta pengar i form av olyckor, etc. 
Reinvesteringar görs beroende på den ekonomiska livslängden på ett projekt. (Hydén, 2010) 

I Tabell 2 har SIKA tagit fram några rekommenderade ekonomiska livslängder för olika 
infrastrukturinvesteringar (2008). 

Tabell 2 Rekommenderade ekonomiska livslängder på infrastrukturåtgärder (SIKA, 2008) 

Rekommenderade ekonomiska livslängder 
Åtgärd Ekonomisk livslängd 

Väg storstad Max 40 år 
Beläggning av grusväg 15 år 
Järnväg, räls 30 år 
Järnväg, växel 20 år 

 

Syftet med den samhällsekonomiska kalkylen är att mäta projektets samhällsekonomiska effektivitet. 
Tyvärr ger inte de samhällsekonomiska kalkylerna några absoluta sanningar i likhet med andra 
beslutsunderlag. Många antaganden måste göras för att beräkna effektsamband, prognoser och 
kalkylvärden, dessa antagande kanske inte stämmer med verkligheten vilket gör att en 
samhällsekonomisk analys inte ska vara det enda beslutsunderlaget vid viktiga investeringsbeslut. 
(Hydén, 2010) 

3.9.2 Hur genomförs en CBA 

3.9.2.1 Alternativa scenarier 
Valet av åtgärdsalternativ bör föregås av en probleminventering samt en hypotes om vilken åtgärd 
som bäst bidrar till måluppfyllelsen av det transportpolitiska målet. Detta förhållningssätt innebär att 
nya satsningar på infrastruktur ska övervägas som en sista åtgärd, efter att andra måluppfyllande 
åtgärder har analyserats. En metod som kallas fyrstegsprincipen. (SIKA, 2008) 

Vid scenarioanalys bör minst tre olika prognoser skapas: 

• Ett bästa tänkbara alternativ av framtida skattningar av BNP, befolkning, drivmedelspriser, 
biljettpriser och godskostnader med mera 

• Ett alternativ med lägre trafiktillväxtutveckling men ändå en möjlig utveckling av 
parametrarna. 

• Ett alternativ med bättre trafiktillväxt men ändå en möjlig utveckling av parametrarna. 
(SIKA, 2008) 

3.9.2.2 Metoder för skattning av kalkylvärden 
Underlaget för kalkylvärden ska om möjligt styras av marknadspriser. Eftersom det finns många 
nyttigheter som inte kan köpas kan det vara svårt att beräkna en efterfrågekurva utifrån 
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betalningsviljan. Ifall en kostnad eller ett pris, inte kan härledas till en marknad men fortfarande, är en 
samhällsenlig alternativkostnad brukar den kallas ”skuggpris”. Ett ”skuggpris” i den privata sektorn är 
korrekt i de fall marknadspriset korrelerar med det marknadspris som finns för den offentligt 
producerade tjänsten. (SIKA, 2008) 

Det finns metoder för skattning av kalkylvärden i de fall där marknadspriser saknas, dessa metoder kan 
delas in i; direkta metoder och indirekta metoder. De indirekta metoderna utnyttjar samband mellan 
marknadsprissatta varor och de icke-marknadsprissatta varorna. Vid användning av de direkta 
metoderna frågas det om betalningsviljan för en specifik vara eller tjänst. De finns ett antal 
undermetoder till de direkta- och indirekta metoderna. (SIKA, 2008) 

 Produktionsfunktionsansatsen (PFA). 
 Återställandekostnad. 
 Undvikandekostnad/Skyddsytgifter/Åtgärdsmetoden. 
 Indirekt metod/Reskostnadsmetoden. 
 Hedoniska priser/fastighetsvärdesmetoden. 
 Direkta metoder/Betalningsviljemetoder. 
 Effektkedje-ansatsen. 
 Benefit (value) transfer. 
 ”Samhällelig betalningsvilja”. Denna metod frångår den ekonomiska välfärdsteorin, eftersom 

den inte inkluderar individernas preferenser, och ska därför endast användas när alla andra 
metoder är fruktlösa. 

(SIKA, 2008) 

3.9.2.3 Hur hantera svårvärderade effekter? Principer för ett mera allsidigt 
beslutsunderlag 

I Vägverkets Samlade effektbedömning finns ett förslag till hur ett mer allsidigt, inte bara en 
redovisning av nettonuvärden och nettonuvärdeskvoter, beslutsunderlag ska redovisas. Ett av syftena 
med den samlade effektbedömningen av en specifik åtgärd är att samla alla tidigare gjorda 
utredningar, samt göra en bedömning av bidraget till måluppfyllelsen för åtgärden. (SIKA, 2008) 

Det är viktigt att i den samlade effektbedömningen redovisa ingångvärdena som resultaten av den 
samhällsekonomiska kalkylen bygger på, CBA: s prissatta effekter. Det samhällsekonomiska resultatet 
redovisat totalt men också effekt för effekt. Resultatet av gjorda känslighetsanalyser, samt de 
kvantifierade och/eller kvalitativa utvärderingar av icke monetärt prissatta effekter, vilka skulle ingått 
i den samhällsekonomiska analysen om monetär värdering varit möjlig. Vidare bör alltid en redovisning 
av buller, påverkan på landsort, tätort och intrångseffekter, restidsosäkerhet och trängsel. Det bör 
även redovisas exploateringseffekter och arbetsmarknadseffekter, alltså antalet arbetsplatser inom en 
restid av 60 minuter. Arbetsmarknadseffekter är mer en regionalekonomisk effekt än en 
samhällsekonomisk eftersom de eventuella konkurrenseffekterna oftast inte finns med i analysen. 
Exploateringseffekterna handlar ofta om trafikekonomiska effekter och finns då redan med i 
analyserna, ökad tillgänglighet beror på kostnaden för transporten och kan ge ökad exploatering. 
Speglar exploateringseffekterna en värdering av tillgänglighetsökningen i former av ökade fastighets- 
och marknadsvärden och en ändrad fördelning av inkomster, agglomeration benefits, finns relevans 
att redovisa effekterna som regionala fördelningseffekter. (SIKA, 2008) 
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”Eftersom registrerade exploateringseffekter och regionala tillväxteffekter kan 
vara en spegling av flera olika typer av underliggande effekter, så kan man inte 
utan vidare säga att de är renodlade samhällsekonomiska effekter (åtminstone 
inte helt och hållet)”. (SIKA, 2008, s. 21) 

3.9.3 Problemområden för den samhällsekonomiska kalkylen 

3.9.3.1 Storstadskalkyler 
Det finns problem med tillämpningen av samhällsekonomiska kalkylmodeller när storstäder kalkyleras. 
Kalkyleringar i storstäder innebär risker för både överskattningar och underskattningar, 
samhällsekonomiska nyttor som ofta underskattas är trängsel, arbetsmarknad och 
exploateringsmöjligheterna. Överskattade nyttor i kalkyleringen av samhällsekonomiska nyttor i 
storstäder är, eftersom de inte ingår i kalkyleringen, intrång i bostadsmiljö och natur- och kulturmiljö 
men även intrångseffekter under byggtiden samt trafikeffekter. (SIKA, 2008) 

Trängsel 

I dagens analyssystem för trafiken hanteras trängsel och restidsförlängning enligt schabloner. För 
större städer, drabbade av trafikträngsel, avser flertalet av åtgärderna till att minska den dagliga 
restidsvariationen och öka pålitligheten. Restidsosäkerhetens förbättring hanteras oftast inte i dagens 
kalkyler, vilket gör att samhällsnyttan underskattas när investeringssyftet handlar om att öka 
pålitligheten i systemen. (SIKA, 2008) 

Bättre fungerande arbetsmarknad 

Den ökade tillgängligheten till arbetsmarknaden hanteras inte helt i dagens samhällsekonomiska 
kalkyler, individernas nytta hanteras av restidsvärderingen. (SIKA, 2008) 

En del arbetstagare kommer vid en infrastrukturinvestering, som ger stora restidsförkortningar, att 
använda den nyvunna tiden till att resa längre till nya arbeten. Detta gör att fler marknader kan bilda 
större regioner, vilket underlättar för arbetsmarknaderna att hitta kvalificerad arbetskraft. Andra 
individer kommer jobba mer på grund av den intjänade tiden av restidsvinsten. Det är rimligt att anta 
att båda förändringarna leder till ökad nytta för företagen och den offentliga sektorn, genom högre 
skatteintäkter från de högre lönerna. Dagens samhällsekonomiska kalkyler hanterar inte 
förbättringarna på arbetsmarknaden utan enbart individernas nytta. (SIKA, 2008) 

Nyttan av exploateringsmöjlighet 

Satsningar på transportinfrastruktur medför ofta andra exploateringar inom den byggsektorn, det 
etableras bostäder, kontor och handel. Det är bara delar av nyttorna med exploateringsmöjligheterna 
som hanteras i den samhällsekonomiska kalkylen som används idag. (SIKA, 2008) 

”Förbättrad tillgänglighet eller frigjord mark vid tunnelbyggande kan därför 
innebära förutsättningar för omfattande nyexploateringar”. (SIKA, 2008, s. 38) 

Eftersom tillgången på mark i storstadsområdena är begränsade är det viktigt att dessa områden får 
möjligheten att analysera samhällsekonomisk nytta med nyexploateringar. (SIKA, 2008) 

Intrångseffekter 
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Det kan vara särskilt svårt att hitta plats för nya dragningar av vägar och järnvägar i storstadsregionerna 
på grund av de redan täta bebyggelsen. Det är inte ovanligt att den enda acceptabla lösningen, som 
ofta får investeringskostnaden att skjuta i höjden, är en tunnellösning ur intrångshänseende. (SIKA, 
2008) 

3.9.3.2 Policy-analyser av skatter, avgifter och regleringar 
Samhällsekonomiska analyser har konstaterats fungera och ha en bred tillämpning inom den 
transportpolitiskasektorn. Av tradition har den oftast inriktats mot investeringar i nya 
infrastrukturprojekt, det anses vara av vikt att vidga perspektivet och inkludera hur andra typer av 
transportpolitiska åtgärder och infrastrukturåtgärder samverkar i den samhällsekonomiska analysen.  
Detta på grund av att konsekvenserna av en åtgärd kan påverka lönsamheten för en annan åtgärd, och 
att åtgärder kan vara direkt beroende av varandra för att skapa samhällsekonomisk lönsamhet. Detta 
är extra viktigt i inriktningsplaneringen eftersom de politiska förutsättningarna inte är helt fastslagna, 
men det kan även ha relevans vid enskilda projekt. (SIKA, 2008) 

En samhällsekonomisk utvärdering av exempelvis en trängselskatt, avser att effektivt använda 
väginfrastrukturen (resurshushållning av resenärers tid, fordon och andra resurser), visar den kan vara 
olönsam. Det inträffar när de förväntade intäkterna, tidsbesparingar, minskad miljöpåverkan etc., från 
skatten understiger kostnaderna för att implementera och driva ett trängselskatsystem. (SIKA, 2008) 

När en samhällsekonomisk analys används på skattereformer, avgifter och andra regleringar är det 
viktigt att uppmärksamma följande: 

• Investerings- och driftskostnader för prissättningsreformer kan vara stora, gör därför 
ingående utredningar av systemkostnaderna. De tekniska systemen har oftast rejält kortare 
avskrivningstider än vägar och järnvägar. 

• Utvärdera flera olika ambitionsnivåer vid utformningen av systemen. 
• Inkludera framtidsprognoser i analyserna. 
• Försök inkludera konsekvenser av reformen i analyserna, ändrad fordonspark, 

restidsändringar etc. 
(SIKA, 2008) 

3.9.3.3 Trafikering med kollektivtrafik 
Samhällsekonomiska kalkyler för kollektiv persontrafik har ofta använts för att utvärdera om en åtgärd 
ska genomföras eller om resurserna ska prioriteras till större satsningar. Det har av tradition ofta 
handlat om investeringar i infrastrukturen. Vid trafikering av glesbygdsområden med kollektivtrafik är 
det snarare huruvida en sträcka ska trafikeras eller inte, på befintlig infrastruktur. (SIKA, 2008) 
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”Oavsett om det gäller infrastrukturinvesteringar eller trafikering av en viss 
sträcka handlar det om att kvantifiera effekterna av att människors 
resmöjligheter förändras, samt om att värdera dessa effekter”. (SIKA, 2008, s. 39) 

Vid infrastruktursatsningar brukar det normalt krävas att nyttan av projektet är större än 
investeringskostnaden, när det handlar om trafikering med kollektivtrafik i vissa områden kan kravet 
på samhällsekonomisk lönsamhet bortses från. Det kan vara motiverat att bortse från 
lönsamhetskravet om den ökar tillgängligheten i ett område där det saknas alternativ att nå vissa 
målpunkter. I de fallen används den samhällsekonomiska kalkylen som ett prioriteringsverktyg mellan 
de mest kostnadseffektiva åtgärderna som ger efterfrågad tillgänglighet. (SIKA, 2008) 

Vid kalkylerade av kollektivtrafik i glesbefolkade områden är det av stor vikt att kunna prognostisera 
antalet resenärer mer exakt än i mer tätbefolkade områden, eftersom en resande på marginalen 
påverkar kalkylen mycket. Det kommer ofta dessutom till resenärer som inte åkt kollektivt tidigare 
eftersom det varit omöjligt, därför är det sannolikt att antalet resor med kollektivtrafiken ökar. 
Kalkylperioden skiljer ordentligt vid kollektivtrafikupphandling kontra infrastruktursatsningar, normalt 
kalkyleras för en bestämd avtalsperiod, när trafiken inte är kommersiellt lönsam (3-6 år), vilket skiljer 
sig mot infrastruktursatsningar som kalkylerar för hela avskrivningstiden. (SIKA, 2008) 

Vid värdering av samhällsnyttan, blir alternativen rent hypotetiska eftersom det oftast bara finns en 
resväg, blir det svårt att bedöma effekterna av en trafikeringsförändring. I dagens kalkylmodeller 
används tidsvärden för olika färdmedel och vilken typ av resa, privat- eller tjänsteresa, men det görs 
inga skillnader var i landet resan görs. Det är troligt att värderingen skiljer sig mellan tätbefolkade och 
glesbefolkade områden, demografiska skillnader och säsongsvariationer (turister och bofasta). (SIKA, 
2008) 

3.9.3.4 Hantering av gränsöverskridande transporter 
Transportnytta 

Det normala vid samhällsekonomiska kalkyler, avsedda för satsningar på väg och järnväg, av regionala 
och lokala infrastruktursatsningar är att hela transportnyttan inkluderas i kalkylen. Vid satsningar som 
påverkar internationella flöden kan kalkylen behöva hanteras annorlunda, eftersom Sverige men också 
internationella intressenter får del av transportnyttan. Det kräver utredningar från fall till fall hur 
transportnyttan ska fördelas vid internationella transportströmmar, utgångspunkten kan vara 
transportprognoser kompletterade med en känslighetsanalys. I de fall där särskilda analyser inte ger 
andra indikationer bör hälften av konsumentnyttan vid effektiviserande av internationella transporter 
inkluderas i den svenska kalkylen. (SIKA, 2008) 

Emissioner 

Effekterna av emissioner värderas i ett bredare europeiskt perspektiv enligt den konvention som gäller 
i Sverige. Detta synsätt gäller nationella men också internationella transporter, problemet är vilka 
geografiska ramar och emissioner som ska värderas vid stora internationella transportströmmar. Den 
generella inställningen inom den samhällsekonomiska kalkylen är att värdera effekterna och 
kostnaderna inom svenskt territorium, i de fall då infrastruktursatsningen är finansierad med svenska 
medel. (SIKA, 2008) 
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De är inom Sveriges gränser som det finns internationella åtaganden att från svensk sida att 
åstadkomma utsläppsreduktioner, det är dessutom praktiskt svårt att värdera kostnaderna för 
emissionerna i andra områden, det finns alldeles för många osäkerhetsfaktorer. (SIKA, 2008) 

3.9.3.5 Marginalkostnader för externa effekter 
De externa effekternas marginalkostnader innefattar marginalkostnaden för infrastruktur, för 
vägtrafik, miljöeffekter, olyckor samt trängsel. När marginalkostnaden för trafikens externa effekter är 
rätt uppskattade går det att analysera vad en full internalisering av trafikens externa effekter skulle 
medföra för konsekvenser. (SIKA, 2008) 

I Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 4 en rapport från SIKA 
finns marginalkostnaderna för de externa effekterna av vägtrafiken och järnvägstrafiken presenterade 
(2008). 

3.9.4 Kalkylteknik 

3.9.4.1 Samhällsnytta 
Det totala producent- och konsumentöverskottet av produktionen av en vara eller tjänst, kan vara allt 
från enskilda varor till produktionen av en ny järnvägslinje, visar samhällsnyttan. Marknaden kommer 
att optimera samhällsnyttan genom att producera varan/tjänsten till det pris som maximalt kan 
hanteras för det antalet som efterfrågas. En samhällsekonomisk kalkyl av en åtgärd (exempelvis en ny 
järnväg) summerar de positiva effekterna samtidigt som kostnaderna för åtgärden räknas bort. Det ger 
nuvärdet av nettonyttan (net present value – NPV). Nuvärdet av nettonyttan består av förändringen 
producent (dCS)- och konsumtionsöverskottet (dPS) samt effekterna på statens budget (dB). 
(Hultkrantz & Nilsson, 2004) 

 Nuvärdet av nettonyttan presenteras i ekvation 1 

 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑑𝑑𝑁𝑁𝑑𝑑 + 𝑑𝑑𝑑𝑑 (1) 
 

3.9.4.1 Lönsamhetskriterium 
För att bedöma ifall projekt är samhällsekonomiskt lönsamma har sedan länge Nettonuvärdekvoten 
används. Kvoten används även vid prioriteringar av olika likvärdig förslag men också för att välja det 
mest samhällsekonomiskt lönsamma satsningarna, ett slags prioriteringsverktyg. Den använda 
definitionen av Nettonuvärdekvoten presenteras i ekvation 2. (SIKA, 2008) 

 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁ä𝑟𝑟𝑑𝑑𝑁𝑁𝑟𝑟𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑑𝑑 − 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑑𝑑

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑑𝑑
 (2) 

 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑑𝑑 = 𝐹𝐹ö𝑟𝑟𝑁𝑁ä𝑁𝑁𝑁𝑁𝑛𝑛𝑑𝑑𝑁𝑁 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁ä𝑟𝑟𝑑𝑑𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑛𝑛𝑁𝑁 𝑖𝑖𝑁𝑁𝑁𝑁ä𝑟𝑟𝑁𝑁𝑁𝑁𝑟𝑟𝑁𝑁𝑛𝑛 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑑𝑑 = 𝑓𝑓ö𝑟𝑟𝑁𝑁ä𝑁𝑁𝑁𝑁𝑛𝑛𝑑𝑑𝑁𝑁 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁ä𝑟𝑟𝑑𝑑𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑛𝑛𝑁𝑁 𝑖𝑖𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑁𝑁𝑁𝑁𝑟𝑟𝑖𝑖𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑁𝑁𝑖𝑖𝑁𝑁𝑁𝑁𝑛𝑛𝑑𝑑𝑁𝑁𝑟𝑟𝑁𝑁𝑛𝑛 

Eftersom det alltid finns effekter som inte kan kvantifieras ska det finnas möjligheter att i kalkylen 
lämna kommentarer om de effekterna. (SIKA, 2008) 

Vid måluppfyllelse kontroller av det övergripande transportpolitiska målet används 
samhällsekonomiska effektivitetsmått tillsammans med olika mått för de olika preciseringarna i 
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målsättningen. För att kunna göra en kvalitativ bedömning av måluppfyllelsen och vidta rätt åtgärder 
för att uppnå det transportpolitiska målet är det viktigt att beslutsunderlaget är grundligt utfört och 
analyserat. (SIKA, 2008) 

Kriterier för samhällsekonomisk effektivitet 

För att kunna avgöra om en samhällsekonomisk kalkyl är samhällsekonomiskt lönsam kan ett flertal 
lönsamhetskriterium och nyckeltal arbetas fram. I de fall ett projekt anses vara samhällsekonomiskt 
lönsamt bidrar det till att öka välfärden i samhället genom att det ökar den samhällsekonomiska 
effektiviteten. Enligt Vägverket är ett projekt samhällsekonomiskt lönsamt när: (SIKA, 2008) 

”Positivt nuvärde av alla kostnader och intäkter som är förknippade med 
förbrukning av resurser, eller effekter och nytta som medborgarna är beredda att 
betala för”. (SIKA, 2008, s. 50)  

Samhällsekonomisk effektivitet kan definieras på många olika sätt: 

• Pareto-kriteriet: Ifall en grupp av individer, en människa, har fått en välfärdsförbättring utan 
att någon individ anser att de fått de sämre. Kriteriet har liten eller ingen tillämpning då 
förändringar i praktiken nästan alltid innebär försämringar för någon individ. 

• Hicks-Kaldor Kriteriet: förutsätter att vinnarna av en förändring kan kompensera förlorarna, till 
den grad att det blir en total välfärdsökning. En välfärdsökning inträffar när fördelarna av 
åtgärden överstiger kostnaderna.  Brister i kriteriet är att det inte går att säga vilka som är 
vinnare eller förlorare. 

• Littles Kriterium: Ett dubbeltest, samhällsekonomisk lönsamhet uppnås genom Hicks-Kaldor 
men ska innebära acceptabla fördelningskonsekvenser, vilka avgörs genom beslut på politisk 
nivå. 

(SIKA, 2008) 

Inom transportsektorns samhällsekonomiska analyser kan Hicks-Kaldor men också Littles kriterium 
användas. För att formulera Vägverkets definition av samhällsekonomisk effektivitet förenas 
lönsamhetskriteriet med ett antagande. Ett antagande att välfärden i samhället beror av individernas 
enskilda välfärd tillsammans med marginalkostnadsprincipen på en marknad. (SIKA, 2008)  

Från Hicks-Kaldor kommer den första delen i kriteriet för samhällsekonomisk effektivitet. 

”En åtgärd antas leda till ökad välfärd om vinsterna för dem som vinner på en 
förändring kan kompensera förlusterna för dem som förlorar på den, så att en 
nettoförbättring ändå uppstår”. (SIKA, 2008, s. 50) 

Medan den andra delen kommer från Littles och kravet på en fungerande marknad. 

”Det demokratiska beslutssystemet måste också anse att den nya 
välfärdsfördelningen är acceptabel. Samhällsekonomisk effektivitet i 
transportsektorn förutsätter att kostnaden för investeringar motsvaras av 
individernas betalningsvilja och att endast de transporter utförs som täcker sina 
marginalkostnader”. (SIKA, 2008, s. 50) 
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Resultatet från de beräkningsbara nyttorna och kostnaderna i en samhällsekonomisk kalkyl kallas 
Nettonuvärde, och kan beskrivas som differensen av projektets diskonterade Nyttor och kostnader. 
Infrastruktursatsningarna kan antas var samhällsekonomiskt lönsamt ifall ekvation 3 uppvisar ett 
positivt resultat. (SIKA, 2008) 

 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁ä𝑟𝑟𝑑𝑑𝑁𝑁 = 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑟𝑟𝑛𝑛𝑑𝑑𝑁𝑁 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑟𝑟 − 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑟𝑟𝑛𝑛𝑑𝑑𝑁𝑁 𝐾𝐾𝑁𝑁𝑖𝑖𝑁𝑁𝑁𝑁𝑛𝑛𝑑𝑑𝑁𝑁𝑟𝑟 (3) 
 

Inom den svenska transportsektorn används nettonuvärdeskvoten (NNK) för att avgöra 
samhällsekonomisk lönsamhet, eftersom detta nyckeltal fungerar väl när den största kostnadsposten 
för samhället uppstår i ett tidigt skede i kalkylen. Nettonuvärdeskvoten används också för att prioritera 
mellan alternativ när det finns en begränsad budget och flera lönsamma åtgärder. Ett alternativ när 
nettonuvärdeskvoten används för att välja mellan flertalet olika lösningar för samma sträckning kan 
vara att inte utföra något projekt alls. (SIKA, 2008) 

Nyttokostnadskvoten (NK) kan svara på vilket objekt som under projektets livslängd, vid 
infrastruktursatsningar ofta hela kalkylperioden, har den största samhällsekonomiska nyttan i relevans 
till dess samlade kostnader. Nyttokostnadskvoten används för att ställa olika projekt mot varandra vid 
en jämförelse och är oberoende av när investeringskostnaderna i projektet är som störst. För att 
avgöra samhällsekonomisk lönsamhet är nettonuvärde ett tillräckligt bra beslutsunderlag, men vid 
jämförelse av flera olika projekt måste nyttokostnadskvoten, ibland också nettonuvärdeskvoten, 
beräknas. Stupstocksregeln innebär att projekten måste uppvisa ett visst värde på 
nettonuvärdeskvoten för att genomföras, ett sätt att vara återhållsam med de offentliga finanserna. 
(SIKA, 2008) 

I de fall ekvation 4 ger ett positivt utslag kan projektet anses vara samhällsekonomiskt lönsamt. 

 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑟𝑟𝑁𝑁𝑖𝑖𝑁𝑁𝑁𝑁𝑛𝑛𝑑𝑑𝑖𝑖𝑟𝑟𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁ä𝑟𝑟𝑑𝑑𝑁𝑁

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁ä𝑟𝑟𝑑𝑑𝑁𝑁𝑖𝑖𝑟𝑟𝑁𝑁𝑖𝑖𝑁𝑁𝑁𝑁𝑛𝑛𝑑𝑑𝑁𝑁𝑟𝑟
 

(4) 

 

Kriterier för kostnadseffektiv måluppfyllelse 

För att uppnå en kostnadseffektiv måluppfyllelse måste den mest kostnadseffektiva lösningen för att 
nå uppsatta mål sökas för varje åtgärd. När det finns svårigheter att samhällsekonomiskt kvantifiera 
intäkterna får andra styrmedel användas för att finna lägsta möjliga kostnad för måluppfyllelsen. För 
att hjälpa beslutsfattarna med material kan nyckeltal tas fram, ur den samlade effektbedömningen och 
delmålsanalysen, som komplement till den samhällsekonomiska kalkylen. (SIKA, 2008) 

Vid framtagandet av nyckeltal används ofta kostnaden för att minska risken med en. I Tabell 3 visas 
exempel på nyckeltal som används av Vägverket i arbetet med investeringskalkyler. (SIKA, 2008) 
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Tabell 3 Exempel på nyckeltal för kostnadseffektiv måluppfyllelse (SIKA, 2008) 

Kostnadseffektiv måluppfyllese: 
 

Nyckeltal 
 

Förklaring av kostnaden 

X Mkr/Sparat liv Minskning av risken att förolyckas med en person 
X Mkr/DSS1 Minskning av risken att förolyckas eller bli skadad svårt med en 

person 
X kr/timme Minskning av totala restiden med en timme 
 

 

1)döda och svårt skadade 
 

3.9.4.2 Hur ska en plan hanteras kalkylmässigt vid systemanalys 
I dagens kalkyler hanteras kalkyltiden på det sättet att pågående utbyggnader och projekt som startas 
inom samma planperiod anses ha påbörjats vid samma tidpunkt. Det möjliggör användningen av den 
samhällsekonomiska kalkylen som prioriteringsverktyg, men medför en risk att viktiga synergier och 
samband missas av kalkylen då investeringspaketens delprojekt behandlas som enskilda projekt. Det 
kan poängteras att risken för att samhällsekonomiska fördelar inte inkluderas i kalkylen är extra stor 
vid järnvägsinvesteringar, vars lönsamhet ofta beror av investeringar i uppgraderade fordon för 
trafikeringen av sträckan. (SIKA, 2008) 

Prioriteringsverktyg 

En anledning till att använda samma startår i kalkylen kan motiveras med vikten av at behandla nytto- 
och kostnadseffekter lika. Prioriteringen påverkas av en hög nettonuvärdeskvot och 
samhällsekonomisk lönsamhet, diskonteringseffekter gör att en senarelagd byggstart i kalkylen ofta 
lönar sig. Eftersom de ändringar i kalkylmodellen, som blir konsekvensen av olika starttider i kalkylen, 
innebär minskad transparens som försvårar användningen av samhällsekonomiska kalkyler som 
prioriteringsverktyg kommer principerna för kalkyleringen att fortsatt vara gemensamma startår. En 
ändring av principerna skulle dessutom medföra ett omfattande merarbete vid användningen av 
nuvarande prognos- och kalkylmodeller. (SIKA, 2008) Det finns en osäkerhet kring värderingen av de 
olika ekonomiska effekterna eftersom den samhällsekonomiska analysen grundas på en osäker 
framtidsprognos (Brännlund, o.a., 2013). 

3.9.4.3 Känslighetsanalyser 
Eftersom den samhällsekonomiska analysen baseras på mer eller mindre säkra antaganden kan 
analysen endast göras utifrån en eller flera osäkerhetsanalyser, dessa osäkerhetsanalyser bedömer 
den samhällsekonomiska analysens statistiska säkerhet utifrån givna osäkerhetsfaktorer ( (Hultkrantz 
& Nilsson, 2004) (Boardman, Greenberg, Vining, & Weimar, 2011)). Vid en känslighetsanalys görs nya 
beräkningar där olika variabelvärden varieras från grundkalkylen. Det görs för att fastställa hur känslig 
den inledande kalkylen är mot förändringar, en kalkyl vars resultat varierar kraftigt med förändringar 
på enskilda variabler har mer osäkerhet än den som är mer konstant i resultatet. Känslighetsanalysen 
är ytterligare en dimension som hjälper beslutsfattare att fatta korrekta beslut eftersom de förstår 
vilka konsekvenser osäkerheten har på analysen. (SIKA, 2008) 

En variant på känslighetsanalysen är när flera grundläggande variabler ändras samtidigt och skapar 
helt nya scenarier. En analysform som passar bra vid mycket stora projekt vid strategiska analyser, för 
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mer ”normala” projekt, som saknar stor strategisk betydelse, är oftast en känslighetsanalys tillräckligt. 
(SIKA, 2008) 

Det är skillnad på begreppen risk och osäkerhet och de hanteras olika beroende på ifall de alternativa 
utfallen är kända eller okända. Osäkerhet är när de sannolika utfallen i en situation inte är på förhand 
kända medan risk hanteras för de sannolikt kända utfallen i en given situation. De vanligaste inom 
transportsektorn är att de hanteras osäkerheter eftersom det är svårt att veta sannolikheten för olika 
utfall av variationerna i kalkylen. (SIKA, 2008) 

Det rekommenderas att analysera känsligheten i den strategiska planeringsfasen av ett projekt. 
Analysen ska studera kostnadskomponenter och resultatutfall men även förutsättningarna vid olika 
ramförändringar. Vid större satsningar, över en miljard Kronor, bör även utvecklingen av biljettpriser, 
turtäthet och restider analyseras för sin känslighet. (SIKA, 2008) 

Känslighetsanalyserna kan utföras med några olika metoder: 

• Maxi- och minikalkyler, kallas intervallberäkning, med ett bästa och sämsta utfall för samtliga 
variabler. Scenarioanalyser  

• En variabel i taget ges sämsta och bästa möjliga värde inom ett intervall. Känslighetsanalys  
• Switching values, de kritiska värdena för kostnader/intäkter utan att projektet nettoresultat 

ändras. Kritiska värden 
• Vad kostar ett misslyckande, beräkna vad kostnaderna blir för avvecklande eller en radikal 

förändring av ett projekt som inte utvecklas enligt prognoserna. 
(SIKA, 2008) 

3.9.4.4 Uppräkning av kalkylvärden 
Det är viktigt att alla kalkylvärden uttrycks i fasta priser, alltså har samma basår. Vid uppdatering av 
priser till samma basår bör för infrastruktur användas något produktionskostnadsrelaterat index. För 
anläggningsinvesteringar används med fördel vägbyggnadsindexet E84. I de fall där det saknas 
specifika index kan producentprisindex (PPI) användas vid uppräkning av fasta priser. För 
uppdateringen av värderingen av individers effekter ska KPI (konsumentprisindex) användas. I de fall 
som värden baseras på betalningsvilja ska även hänsyn tas till löneutvecklingen, då används KPI och 
real BNP/capita. (SIKA, 2008) 

3.10 Kapacitetsbrist i järnvägsektorn 
Personresandet har vuxit snabbt under lång tid i storstadsregionerna konstaterades i den nationella 
planen för transportsystemet 2010-2021. Det finns kapacitetsbrister i järnvägsnätet men också i det 
nationella vägnätet tillsammans med kvalitetsbrister. Bristerna på kapacitet är störst i 
storstadsregionerna och kostar samhället stora summor varje år. Det går inte längre att sätta in fler 
tåg på spåren in mot Stockholm, Göteborg och Malmö utnyttjande graden på spåren är för hög. 
(Dahlstrand, 2013) 

3.10.1 Godstransportutvecklingen 
Kapaciteten i det svenska järnvägsnätet är ungefär 27 mdr tonkm, 2010 var den utnyttjade kapaciteten 
ungefär 23,5 mdr tonkm. Den normala tillväxten för bantrafiken är ungefär en procent men skattningar 
för den senaste tioårsperioden visar en tillväxttakt på 1,7 procent per år vilket ger en transportinfarkt 
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för järnvägssektorn senast år 2024. I Tabell 4 presenteras den transportarbetesprognos för 
utvecklingen på transportbehovet fram till år 2050. (Corshammar & Sinclair, 2014) 

Tabell 4 Prognostiserad tillväxt per transportslag för inrikes transportarbete i mdr tonkm (Corshammar & Sinclair, 2014) 

Prognos för Inrikes transportarbete 
[mdr tonkm] 

År Väg Sjöfart Järnväg Totalt 
2006 39,9 36,9 22,3 91,1 
2050 61,3 65,5 32,4 159,2 
 

Förändring 
[%] 

54 77 46 61 

 

Regionalt förväntas den största volymökningen ske i Övre Norrland, genom ett antagande om ökad 
malmbrytning i de norrländska gruvorna, där ökningen förväntas vara ungefär 44,4 miljoner ton. 
Transportvolymen i Övre Norrland förväntas bestå till 20 procent av transporter från den utökade 
malmbrytningen. (Corshammar & Sinclair, 2014) 

3.10.2 Kapacitetsåtgärd – Norrbotniabanan 
Idag råder det kapacitetsbrist på många järnvägssträckningar i landet. Framtidsprognoser visar att år 
2050 kommer kapacitetsbristen innebära att 6,4 miljarder tonkilometer måste transporteras med 
andra färdmedel än järnväg. (Corshammar & Sinclair, 2014) 

I dagsläget transporteras varor till ett värde av 218 mkr per dygn (7 mkr/år) på mer än 60 tåg, båda 
riktningarna inkluderade, på Stambanan genom övre Norrland. Kapacitetstaket för Stambanan, för 
störningsfri tågdrift, är 72 tåg per dygn (trafikering 18 timmar per dygn; 4 tåg per timme) totalt, 36 i 
vardera riktningen. Trots att det endast finns möjlighet till ytterligare sju tåglägen på sträckan Vännäs 
– Boden C är efterfrågan på fler tågtransporter inte prioriterade i Trafikverkets planeringsprocesser. 
(Corshammar & Sinclair, 2014) 

Det är troligt att Norra Sverige som konsekvens av kapacitetsbristen på järnvägen lider stor ekonomisk 
skada. Några av konsekvenserna är färre arbetstillfällen, sämre konkurrenskraft för näringslivet samt 
en stagnation av tätortsutvecklingen. Ytterligare konsekvenser av kapacitetsbristen inom 
järnvägsektorn i Norra Sverige är att transportkunder och resenärer, fram till 2030, kommer uppleva 
ökande kostnader och transporttider, bristande kvalitet och låg punktlighet. (Corshammar & Sinclair, 
2014) 

Rapporten ”Kapacitetsåtgärd – Norrbotniabanan” utförd av Ramböll på uppdrag av Norrbotniabanan 
AB har påvisat följande i sin jämförelse av att realisera Norrbotniabanan alternativt arbeta med 
kapacitetshöjande åtgärder längs Stambanan för att lösa kapacitetsproblem på järnvägen: 
(Corshammar & Sinclair, 2014) 

• Kapacitetsbristen på Stambanan beräknas kosta 17,1 mdr (0,57 mdr/år) för samhället de 
närmaste 30 åren 

• Förlusten ekonomiskt för att inte bygga Norrbotniabanan skulle enligt beräkningar uppgå till 
52,2 mdr (1,74 mdr/år) för de kommande 30 åren 
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• Näringslivets konkurrenskraft påverkas negativt av den ineffektiva godstransport kostnaden, 
transporter längs Stambanan i övre Norrland beräknas till 0,23 Kr/tonkm (tonkilometer) i 
ineffektivitetskostnader 

• Norrbotniabanan skulle förkorta reslängden mellan Umeå – Luleå med 81 km, det skulle ge en 
restid för persontrafik på 90 minuter samt en transporttid för gods på 160 minuter 

• Ett byggande av Norrbotniabanan skulle generera ökade skatteintäkter på 40 – 50 mdr per år 
genom de 11 000 nya jobb som infrastruktursatsningen beräknas ge, dessutom beräknas 
behovet av A-kassa minska md 16 mdr årligen 

(Corshammar & Sinclair, 2014) 
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4 Norrbotniabanan 

4.1 Norrlands basindustri – betydelsen för svensk ekonomi 
Basen i den norrländska industrin utgörs av gruv- och skogsindustri och har höga produktionsvärden. 
(ÅF Infraplan Nord, 2007) 

4.1.1 Bergsindustrins betydelse 
Gruv- och mineralindustrin omsätter mer än 30 miljarder Kronor med en stark tillväxttakt (2007)  , 
antalet anställda inom sektorn är över 20 000 personer. Av produktionsvärdet, 2004, för den samlade 
gruv- och utvinningsindustrin, stål- och metallindustrin samt maskinindustrin på ungefär 400 miljarder 
Kronor årligen genererades 80 procent av värdet söder om Gävleborgs län. Företagen inom sektorn 
hade under samma år omkring 160 000 anställd söder om Gävleborgs län, vilket visar på den nationella 
angelägenheten att transporterna från norra Sverige fungerar utan störningar på ett effektivt sätt. (ÅF 
Infraplan Nord, 2007) 

4.1.2 Skogsindustrins betydelse 
År 2007 sysselsätts ungefär 2 400 personer av de nio större industrianläggningarna längs stråket för 
Norrbotniabanan. Massa-, pappers-, och sågverksindustrin längs stråket omsätter omkring 10,5 
miljarder Kronor. Detta är inte den fullständiga bilden av verkligheten då det totala värdet av 
företagens, med anknytning till skogsindustrierna längs Norrbotniabanan, omsättning är 17-19 
miljarder Kronor årligen, med 5 800 – 6 700 anställda. (ÅF Infraplan Nord, 2007) 

4.2 Norra Sveriges utveckling och framtid 
För Norra Sverige väntar ytterligare utveckling av råvaruindustrin, god tillgång på naturresurser och 
fortsatt förädling av stål och pappersprodukter, tillsammans med en fortsatt expansion av 
turistnäringen. Det är få platser i världen som kan erbjuda midnattssol och vintermörker med norrsken. 
(Corshammar & Sinclair, 2014) 

Hamnarna i Norra Sverige förväntas dubblera sina godsmängder som ska vidaretransporteras på 
järnväg och lastbil. Det gör att förutsättningarna för expansion och handel med omvärlden, för 
regionen är bästa tänkbara, och kommer att generera affärsmöjligheter och arbetstillfällen. 
(Corshammar & Sinclair, 2014) 

4.2.1 Näringslivet 

”Behovet av godstransporter beror på befolkningstillväxt, marknadstillväxt, 
ekonomisk tillväxt och möjlighet att transportera gods”. (Corshammar & Sinclair, 
2014, s. 4) 

Motorn i samhällsekonomin är de offentliga tjänsterna och näringslivet som ger arbete till 
befolkningen som genererar skatteintäkter till samhället. På grund av lönebildningen i Sverige ställs 
extra stora krav på näringslivets effektivitet för att kunna konkurrera med andra länder med en sämre 
lönebild än Sverige. Den effektiviteten uppnås genom rationell produktion med hög teknisk kompetens 
och krav på den bästa kvalitén på de produkter som produceras. (Corshammar & Sinclair, 2014) 
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4.2.2 Transporter 

”Transportsystemet i Norra Sverige hänger på ett skört enkelspår som idag inte 
kan ta emot kapacitetsökningar och är därmed det största enskilda hämmande 
tillväxtfaktorn för Norra Sverige”. (Corshammar & Sinclair, 2014, s. 4) 

Stambanan är avgörande för tillväxten i Norra Sverige men betydelsen för tillverkningsindustrin i 
banans södra ände och Europa är ännu större. Idag innebär kapacitetsbristen att transporttiden är 
förlängd med två timmar på grund av de många mötesstationerna vilket kostar operatörerna ungefär 
30 000 Kr per tåg (0,57 mdr/år). Den undermåliga kvalitén på Stambanan som medför 
hastighetssänkningar kostar ungefär lika mycket och gör att det samhällsekonomiskt är av största 
brådska att lösa kapacitetsproblemen för järnvägssektorn i Norra Sverige. En realisering av 
Norrbotniabanan skulle genom förkortade godstransporter spara ytterligare 0,40 mdr per år. 
(Corshammar & Sinclair, 2014) 

Enligt undersökningar kan ungefär 10 % av kostnaderna för ett företag förklaras av logistik och 
transportkostnader. Det ligger i paritet med företagens vinstnivåer. Kapacitetsbristerna i 
järnvägssystemet får ringeffekter på näringslivet genom minskad konkurrenskraft på grund 
kostnadsökningarna som mer ineffektiva transportmetoder innebär. (Corshammar & Sinclair, 2014) 

4.3 Byggstart 2018 
I budgetpropositionen för 2017 lämnar regering positiva besked gällande byggstarten av 
Norrbotniabanan 2018, för etappen Umeå – Dåva. Enligt propositionen anses Norrbotniabanan vara 
en strategiskt viktig satsning som bidrar till regeringens målsättning om högre sysselsättning, minskade 
klimat- och miljöpåverkan för transporter samt nyindustrialisering. (Norrbotniabanan, 2016) 

Planarbetet med järnvägsplanen hinner bara färdigställas till Dåva, planeringsarbetet fram till 
Skellefteå beräknas vara färdigt till 2019/2020, men regeringen har öppnat för en byggstart direkt efter 
planarbetet är färdigt. (Norrbotniabanan, 2016) 

I infrastrukturpropositionen, ramverket för infrastrukturinvesteringar mellan 2018 – 2029, väntas 
beslut om nästa steg i förverkligandet av Norrbotniabanan. Ett säkert utfall för Norrbotniabanan 
kommer först i den nationella transportplanen som presenteras under 2018. (Norrbotniabanan, 2016) 

4.4 Norrbotniabanan: En bana – tre tillväxtskapande spår 
Norrbotniabanan är en förlängning, av den redan färdigbyggda Botniabanan, från Umeå – Luleå vidare 
mot Haparanda (Norrbotniabanan, 2017). Enligt den tänkta sträckningen för Norrbotniabanan är 
avståndet Umeå – Luleå runt 267 km en förkortning av samma sträcka idag, i befintligt system, med 81 
km. En modern järnväg skulle även medföra högre hastigheter, upp till 250 km/h för persontåg och 
120 km/h för godståg, vilket skulle minska transporttiden i Norra Sverige. En ytterligare positiv 
konsekvens är en ökning av persontransporterna mellan de större kuststäderna i regionen. 
(Corshammar & Sinclair, 2014) 
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Färdigbyggd kommer banan att, genom sina korta avstånd till befintliga transportkorridorer, vara en 
central del av det svenska transportsystemet. Drivkraften bakom Norrbotniabanan är att skapa en 
internationell och nationell närhet för regionen vilket möjliggör regional tillväxt inom näringsliv och 
industri men också en tillväxt för samhällsbyggnad och miljö samt kultur och kunskap. 
(Norrbotniabanan, 2017) 

”Med andra ord – en bana med tre tillväxtskapande spår”. (Norrbotniabanan, 
2017)  

Den största nyttan med Norrbotniabanan är de effektivare transporterna för redan befintliga företag, 
den nyttan beräknas till mer än hälften av den totala nyttan med infrastrukturinvesteringen. I norra 
Sverige är många av de tunga industrierna belägna vilka har en stor del i nettoexportvärdet. I och med 
att Norrbotniabanan beräknas halvera restiderna för persontrafik mellan regionens städer, belägna i 
järnvägskorridoren, kommer företagen i regionen att öka rekryteringsmöjligheterna och den enskilda 
individen får en större valfrihet. (Norrbotniabanan, 2017) 

”Ur samhällsnyttoperspektiv är Norrbotniabanan det bästa alternativet för Norra 
Sverige och Trafikverket nu och på lång sikt”. (Corshammar & Sinclair, 2014, s. 
26) 

I Tabell 5 redovisas värdet av investeringskostnaden för de olika alternativen efter 30 år. Det framgår 
tydligt att Norrbotniabanan är den samhällsekonomiskt mest effektiva investeringen. (Corshammar & 
Sinclair, 2014) 

Tabell 5 Investeringskostnadens värde, en jämförelse av de olika alternativen (Corshammar & Sinclair, 2014) 

De olika alternativens värde av investeringskostnaden 
 Ny bana Stambana Övre Norrland 

Norrbotnia-
banan 

Dubbelspår Förlängning 
befintliga 
stationer 

Nya 
stationer 

Befintliga 
och nya 

stationer 
Investeringskostnad 21,4 mdr 22 mdr 2,83 mdr 1,4 mdr 3,99 mdr 
Nyttokostnad 65,2 mdr  50,3 mdr 3,6 mdr 0,9 mdr 10,8 mdr 
Utväxling 3,03 2,28 1,26 -0,64 2,7 
värde 43,8 mdr 28,3 mdr 0,75 mdr -0,5 mdr 6,81mdr 

 

4.5 Samhällsnyttan av Norrbotniabanan 
Ur ett systemperspektiv ökar Norrbotniabanan samhällsnyttan för godstransporterna men också för 
persontransporter. Ytterligare samhällsnytta görs genom att det finns betydande miljövinster med en 
förbättrad järnvägsinfrastruktur. (ÅF Infraplan Nord, 2007) 

4.5.1 Godstransporter 
Transporter längs järnväg är mer flexibla och snabbare än fraktflyg men för att vinna 
företagsekonomiska fördelar för godstransport med järnväg måste större volymer och vikter fraktas 
än vad lastbilstransporter klarar av. De företagsekonomiska effekterna som kan kvantifieras är av olika 
karaktär. Effekter finns av ökad kapacitet i systemet, minskad elförbrukning, ökade tågvikter, kortare 
avstånd och gångtider och större leveranssäkerhet som ger transportbesparingar och möjlighet till 
större produktionsvolymer. (ÅF Infraplan Nord, 2007) 
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4.5.2 Persontågstrafik 
Antalet arbetsmarknadsregioner har minskat stadigt sedan 1970-talet vilket medför en allt längre 
arbetspendling för en större andel människor. Regionförstoringen på arbetsmarknaden är en 
konsekvens av den fortsatt starka globaliseringen av samhällsekonomin för att upprätthålla en god 
konkurrenskraft. Det är lättare att omfördela arbetskraftsbehoven från utvecklingssvaga sektorer till 
mer expansiva grenar av näringslivet i de fall arbetsmarknadsregionen är tillgänglig för fler individer. 
Antalet valmöjligheter för individen ökar, och det blir lättare för aktörerna på arbetsmarknaden att 
finna kompetent arbetskraft. Det gör att en större geografisk marknad för arbetskraften ger företagen, 
och som konsekvens hela regionen, större möjligheter till specialisering till en lägre risk. Det ökar 
förutsättningarna för ekonomisk tillväxt. (ÅF Infraplan Nord, 2007) 

En av de viktigaste förutsättningarna för att möjliggöra regionförstoring är underlätta 
arbetspendlingen med effektiva transportsystem. Det ger individen valmöjligheter till arbetspendling 
till andra orter utan att restiden blir i proportion orimlig. Bussförbindelser och satsningar på bättre 
vägar är viktiga för möjligheterna till arbetspendling men för pendling 5 – 30 mil är tåget det överlägset 
effektivaste transportmedlet. Järnvägssatsningarna i Mälardalen har haft en stor betydelse för 
expansionen av arbetsmarknadsregionen Storstockholm. (ÅF Infraplan Nord, 2007) 

Vid realiseringen av Norrbotniabanan kommer arbetsmarknadsregionen att växa för hela stråket Umeå 
– Luleå, Skellefteå bedöms vinna de största fördelarna eftersom samspelet med omgivande 
arbetsmarknader är minst. Valmöjligheterna till utbildningsinriktningar inom den högre utbildningen 
ökar vilket gör att företagen i regionen får lättare med kompetensförsörjningen. Norrbotniabanan 
medför kortare restider mellan stråkets olika destinationer vilket underlättar arbetspendling och 
tjänsteresor. Kringliggande arbetsmarknader såsom Gällivare och Kiruna påverkas enligt bedömningen 
positivt av de förbättrade lokaliseringsmöjligheterna för företag eftersom persontågstrafiken på 
Malmbanan kommer kunna förtätas. (ÅF Infraplan Nord, 2007) 

4.5.3 Miljö 
Förutsättningarna för ett ekologiskt hållbart samhälle ökar med en förbättrad järnvägstrafik med en 
större andel av person och godstrafiken. Järnvägssektorn har förhållandevis låg miljöpåverkan. Av den 
totala energianvändningen för transportsektorn utgör tågdriften endast tre procent. Det kan sättas i 
relation till att tågtrafiken tillhandahåller sju procent av det totala persontransportarbetet och 24 
procent av godstransportarbetena. Elförsörjningen för tågdriftens transportarbeten kommer i stor 
utsträckning från vattenkraft vilket medför att mindre än en procent av transportsektorns emissioner, 
av koldioxid, svavel- och kväveoxider, kan härledas till järnvägstrafiken. (ÅF Infraplan Nord, 2007) 

Ur energieffektivitetssynpunkt är järnvägstransporter ungefär fem gånger effektivare än 
vägtransporter, om endast trafikeringen inkluderas. Vidgas perspektivet till att inkludera även 
byggandet och underhållet av de olika systemen sjunker energieffektiviteten för järnvägen till 2 – 3 
gånger effektiviteten för vägtransporter. (ÅF Infraplan Nord, 2007) 

Den 27 mil långa Norrbotniabanan, elektrifierad, medför en systemomläggning för många transporter 
från väg till järnväg. Det gör att utsläppen kan minska avsevärt, enligt bedömningar gjorda av 
Banverket skulle koldioxidutsläppen minska med 80 – 90 000 ton bara i Sverige. (ÅF Infraplan Nord, 
2007) 
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4.6 Norrbotniabanans betydelse för konkurrenskraften 
Näringslivet i anslutning till Norrbotniabanestråket, enligt tidigare genomförda studier av 
Norrbotniabanegruppen, värdesätter byggandet av Norrbotniabanan. Ur en nationell synvinkel, blir 
godshanteringen längs norrlandsstråket rationellare genom de mer likartade förutsättningarna för 
tågtransporter. Malmindustrin påverkas särskilt positivt genom att transporterna blir mer 
kostnadseffektiva. (ÅF Infraplan Nord, 2007) 

Konkurrenskraften för den svenska industrin riskerar att försämras, ifall förbättringar inom 
järnvägsektorn inte genomförs, till följda av en högre kostnadsbild vilket ger en sämre priskonkurrens. 
Eftersom den norrländska basindustrins varor används som insatsvaror i förädlingskedjor blir de extra 
utsatta för sämre konkurrensmöjligheter. Därför att höga priser på insatsvaror ger per automatik ett 
högre försäljningspris på slutprodukten och en sämre konkurrensförmåga. (ÅF Infraplan Nord, 2007) 

Vid bättre förutsättningar för godstrafik på järnväg i övre Norrland kommer aktörer inom svensk 
industri lättare att kunna delta vid gränsöverskridande produktions- och förädlingskedjor. 
Kompletterande råvarumängder kommer lättare att kunna inhandlas från norra Ryssland vilket gör 
Norrbotniabanan till en länk i det internationella transportsystemet, viktig för Sverige men också för 
EU. (ÅF Infraplan Nord, 2007) 

Samhällsekonomiska kalkyler utförda på traditionellt vis har svårigheter att värdera nyttoeffekterna av 
den förbättrade godstrafiken för näringslivet. Ett enkelt beräkningsexempel för att visa på effekten av 
effektiva transporter. Ponera att det årliga produktionsvärdet för Norr- och Västerbottens industri 
skulle försämras eller förbättras med en procent, ungefär 80 miljarder Kronor. För att belysa effekten 
kan nämnas att den årliga transportkostnaden för industrin uppgår till ungefär 10 – 15 procent av 
produktionsvärdet. (ÅF Infraplan Nord, 2007) 

De samlade företagsekonomiska effekterna av Norrbotniabanan bedöms vara 115 – 160 miljoner 
Kroner årligen för några av de största industriföretagen som har nytta av banan. Det är främst genom 
minskade kostnader i transportledet men också genom mindre produktionsbortfall till följd av den 
högre leveranssäkerheten, vilket ytterligare minskar kostnaden för transporter. (ÅF Infraplan Nord, 
2007) 

En viktig slutsats är att effekterna av bättre transporter för industri inte alltid handlar om mer eller 
mindre vinst utan kan vara själva grundförutsättningen för att produktionen överhuvudtaget kan 
konkurrera. Detta blir extra tydligt med den ökande globaliseringen eftersom många regionalt 
baserade industrier ingår i internationella koncerner. Dessa koncerner innehar ofta en 
överproduktionskapacitet vilket gör att enheter utan långsiktig konkurrenskraft läggs ner, utan 
regional hänsyn. (ÅF Infraplan Nord, 2007) 

4.7 Samhällsekonomiska kalkyler och modeller 
I Trafikverkets måluppfyllelse arbete har de samhällsekonomiska kalkylerna och modellerna kommit 
att baseras på cost-benefit-analys (CBA). (ÅF Infraplan Nord, 2007) 

4.7.1 Vissa faktorer värderas inte 
För att uppskatta de samhällsekonomiska effekterna av en infrastrukturinvestering används bland 
annat modellsystemen Samgods och Sampers av Trafikverket. Resultatet från dessa modellsystem kan 
nationellt ge ett tillfredställande resultat, men för lokala investeringsprojekt är osäkerhetsfaktorn för 
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hög för att resultaten ska vara tillförlitliga. Det gör att modellverktygen bör användas för att 
effektbedöma åtgärderna på en sammanslagen nivå. (ÅF Infraplan Nord, 2007) 

Ytterligare en svaghet med CBA baserade modeller är att de förutsätter partialanalys. En partialanalys 
bortser från det faktum att åtgärder kan komma att påverka förutsättningarna utanför modellen vars 
konsekvenser ändrar de antaganden som modellen grundas på. I de fall effekterna av partialanalysen 
är små, kan betraktas som försumbara, ger modellen en bra bild av åtgärdernas effekter, i annat fall 
blir de faktiska förhållanden långt ifrån vad modellverktyget förutspår. (ÅF Infraplan Nord, 2007) 

4.7.2 Större hänsyn behövs för Norrbotniabanans externa effekter 
De externa effekterna av investeringen att bygga Norrbotniabanan är stora och behöver därför beaktas 
vid bedömningen av banans samhällsnytta. Vid kalkyleringen har inte modellverktygen använts utan 
materialet får läggas till Banverkets vedertagna modellanalys, här utgör produktionsvärden och antal 
anställda inom basindustrin grunden för bedömningen av nyttan. För att analyserna ska ha ett 
systemperspektiv har kunder och leverantörer till basindustrierna inkluderats. (ÅF Infraplan Nord, 
2007) 

Verkstadsindustrin i Sverige är i världsklass. Framgångarna beror av hög kompetens och kunnande 
tillsammans med en effektiv råvaruanvändning från egna resurser. EU: s högsäte för gruvindustri är 
lokaliserat i Norr- och Västerbotten samtidigt bidrar norra Sverige med skogsråvara till flertalet EU-
länder. Transportförutsättningarna i regionen är betydelsefull för Sveriges men också för EU:s 
ekonomi. (ÅF Infraplan Nord, 2007) 

Betydelsen av industrin för sysselsättningen direkt är stor, industrin har betydelse även för nivån på 
tjänstesektorn. Den högteknologiska och forskningsbaserade tjänstesektorn har betydelse för 
industrins fortsatta framgångar tillsammans med de basala tjänsterna som tjänstesektorn kan erbjuda. 
(ÅF Infraplan Nord, 2007) 
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5 Piteå 
Piteå är beläget vid Bottenvikens kust, med handel, turism och evenemang som lockar många 
besökare. (Piteå kommun, 2017[a])   

Piteå – ”det är hit man kommer när man kommer hem”. (R Eriksson, 1984) 

5.1 Historia 
Den första skriftliga källan som nämner Piteå dateras med säkerhet till 1335 e. Kr men det finns spår 
av bosättningar från 1000-talet. Varför namnet Piteå blev just Piteå har genom åren förklaras på många 
olika sätt. Det gemensamma med dessa försök är att namnet på orten har varit namnet på älven. 
Brevet från 1335 e. Kr klargör detta genom formuleringen ”en flod kallad pitu”. Stadsrättigheterna fick 
Piteå 1621 då Gustav II Adolf besökt staden, på den tiden var centralorten i socknen Öjebyn, efter 
kyrkans färdigställande under 1400-talet. Ganska snart utvecklades en rivalitet mellan Piteå och Luleå, 
som fick stadsprivilegiet samma år, där Pitebornas vädjan till regeringen från 1634, om ödeläggelse av 
Luleå, är den mest berömda. (Piteå Kommun, 2013) 

Efter en stadsbrand 1666 där hela centrala staden ödelades flyttades Piteå till dagens 
lokaliseringsplats. Under 1700-talet utsattes piteborna för många svåra prövningar, bland annat tre 
ryska krig, missväxt och flera bränder. Trots att 1700-talet på många sätt var en prövning 
rapporterades i slutet av århundradet att antalet fickur hos socknens bönder var ”oroväckande stort” 
samt att kaffet numera även fanns hos de fattiga. (Piteå Kommun, 2013) 

Även inledningen av 1800-talet präglades av krig mot stormakten Ryssland, vid den svenska 
kapitulationen 1809 ockuperades Piteå tillsammans med resten av länet, länet bildades 1810. Det 
hittills sista skottet under krigstid som avlossats i Sverige avlossades vid Pitsund 1809. Piteå är under 
en kort period från 1818 residensstad innan Luleå tar över 1856. (Piteå Kommun, 2013) 

Trävaruhantering har allt sedan starten av länets första ångsåg, 1858 i Bergsviken, varit en bärande 
faktor i Piteås näringsliv, andra viktiga faktorer har och är fortfarande handel och köpenskap. Idag har 
näringslivet i Piteå blivit lite bredare. (Piteå Kommun, 2013) 

5.2 Fakta 
I Tabell 6 presenteras kortfattad fakta om Piteå. 

Tabell 6 Fakta om Piteå (Piteå kommun, 2017[a]) 

Fakta om Piteå 
  [källa] 
Län Norrbotten (Piteå kommun, 2017[a]) 
Yta 3 086 km2 (Piteå kommun, 2017[a]) 
Antal invånare 41933  (Piteå kommun, 2017[a]) 
Befolkningstäthet 13,5 inv/km2 (Piteå kommun, 2017[a]) 
kommunalskatt 22,25% (Piteå kommun, 2017[a]) 
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5.3 Aktuellt planeringsläge i Piteå kommun 
Presentationen av var kommunen befinner sig i nuläget kommer till största del grunda sig på delbilagan 
till Översiktsplanen, Planeringsunderlag (ÖP2030 Planeringsunderlag) men även den senaste 
versionen av populärbudgeten, Värt att veta om din kommun (2017). För att beskriva de inledande 
faktorerna, och de rådande omständigheterna i kommunen, som översiktsplanen utgår ifrån vid 
inriktningsval och strategiidentifiering. 

5.3.1 Befolkningsutveckling 
Piteå har en positiv befolkningsutveckling och har haft det de senaste 25 åren (1989-2014), 
befolkningen har ökat med 5 procent till 41 508 invånare 2014. Under dessa år har befolkningen 
minskat i länet med 4,9 procent samtidigt som riket som helhet haft en befolkningstillväxt på 14,3 
procent. För Norrbottens län är det endast två kommuner med positiv befolkningstillväxt de senaste 
25 åren (1989-2014), Piteå och Luleå, Luleå med en befolkningsökning på 11,9 procent. (ÖP2030 
Planeringsunderlag, 2016) I november 2016 var kommunens folkmängd 41 811 personer en fortsatt 
ökning från 2014 års befolkningssiffror (Värt att veta om din kommun, 2017). 

Den demografiska utvecklingen i kommunen innebär en ökad försörjningsbörda för den arbetsföra 
delen av befolkningen. Invånarna över 65 år ökar, prognoser på utvecklingen visar att andelen kommer 
fortsätta öka åtminstone till 2021, samtidigt som invånarna i åldern 0-64 år minskar. (ÖP2030 
Planeringsunderlag, 2016) Medelåldern på kommunens invånare har ökat från lite under 40 år 1999 
till lite över 43 år 2015 (Värt att veta om din kommun, 2017). Nettot för in- och utflyttare har varit 
positivt de senaste åren, den högsta siffran som redovisats de senaste 10 åren var 2014 då flyttnettot 
var 214 personer. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) Slaget endast 2016 då flyttnettot var 280 
individer (Värt att veta om din kommun, 2017). 

I Tabell 7 presenteras var de inflyttade respektive utflyttade individerna i Piteå kommun kommer från 
respektive flyttar till. 

Tabell 7 Var kommer de nya Piteborna ifrån och var flyttar de gamla (2013). (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

Var flyttar pitebor, från/till 
[2013] 

 Länet Riket Utrikes 
 [%] 
Inflyttade 35 53 12 
Utflyttade 34 60 6 

 

För kommunen är flyttnettot som störst för åldrarna 34-37 år. Benägenhet att flytta från Piteå är störst 
i ålder 20-29 år. 23 procent av alla 21 åriga kvinnor och 20 procent av alla 23 åriga män väljer att flytta 
från Piteå, främst till större städer men också universitetsorter. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 
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5.3.2 Nationella intressen och riksintressen 
De aktuella riksintressena inom kommunens gränser ska tillgodoses i översiktsplanen, den samlade 
bedömningen av översiktsplanens påverkan på riksintressena lämnas i bilagan Konsekvenser (ÖP2030 
Konsekvenser). I kommunen finns riksintressen inom följande områden: 

• Kulturmiljövård (MB 3 kap 6 §), 11 st. 
• Naturvård samt Natura 200-områden (MB 3 kap 6 § och 7 kap 27-29 §§), 24 st. 
• Friluftsliv och kustturism (MB 3 kap 6 § och 4 kap 1-2 §§), 2 st. 
• Rennäringen, yrkesfisket och vattenbruk (MB 3 kap 6 § och 4 kap 5 §),  

o Rennäringen bedrivs av nio samebyar och ingen ny bebyggelse ska exploateras inom 
riksintresset, vindkraft kan tillåtas enligt regeringsbeslut. 

o Bondöfjärden är utpekat riksintresse för yrkesfiskare. 
• Kommunikationsanläggningar (MB 3 kap 8 §), 9 st. 
• Elproduktion och distribution (MB 3 kap 8 §), 4st 
• Vattenförsörjning (MB 3 kap 8 §) 

o Utredning pågår, kommunen önskar att huvudvattentäckten ska bli riksintresse. 
Kommunen har lämnat ett yttrande till Havs- och vattenmyndigheten (HAV). 

• Totalförsvaret (MB 3 kap 9 §) 
o Två olika typer finns, öppet redovisade och av sekretesskäl inte öppet redovisade. 

• Vindbruk (MB 3 kap 4 §) 
o Områden finns på mark men också i vatten.  Havsbaserad vindkraft har inom 

kommunens gränser bedömts olämpliga på grund av konflikter med andra intressen. 
I kommunens vindbruksplan (antagen 2014) har en femtedel av kommunens totala 
areal klassats som lämpliga för vindbruk. 

• Jord- och skogsbruk (MN 3 kap 4 §) 
• Värdefulla ämnen och material (MB 3 kap 7 §), saknas i kommunen. 

o Kan bli aktuellt i framtiden efter analyser av lämnade undersökningstillstånd. 
(ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

5.3.2.1 Kommunikationsanläggningar 
Trafikverket har identifierat ett nät av vägar med speciella funktioner för vägtransportsystemet, vilket 
gör att de bedöms vara av riksintresse. Följande vägar är riksintresse inom kommunen: 

• E4:an Skellefteå-Piteå-Luleå 
o Nord-sydlig riktning genom kommunen, avgörande för gods- och persontrafik genom 

sin sammanbindande funktion med omkringliggande regioner. 
• Väg 505 och 506, Norra Ringen-Pitholmsheden-Pitsund och Pitholmsheden-Haraholmen 

o  En delsträcka på väg 506 har Piteås högsta trafikflöde med mer än 15 000 fordon per 
dygn. Vägarna är viktiga för transporter till Piteå hamn och även för besöksnäringen 
vid Piteå Havsbad, en av Norrbottens viktigaste turistattraktioner.  

• Väg 94 Luleå-Älvsbyn-Arvidsjaur 
o Liten del av sträckningen finns inom gränserna för Piteå kommun. 

(ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 
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Riksintressen för järnvägen inom Piteå kommun: 

• Stambanan Övre Norrland 
• Järnvägen Piteå-Älvsbyn 
• Utredningskorridoren för Norrbotniabanan 

(ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

Klassade riksintressen inom Piteå kommun av hamnar och farleder: 

• Haraholmens djuphamn 
• Farled till/från Haraholmen, nummer 751 och 752 
• Farled genom Pitsund, nummer 754 

(ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

Järnvägen men också hamnen är viktig för näringslivets transporter. Även fast busstransfer till Älvsbyn 
måste ske, räknas en viss betydelse för järnvägen in även för persontrafiken. Utredningskorridoren för 
Norrbotniabanan fastställdes som riksintresse för att därefter i det närmaste avsluta arbetet med 
banan. För kommunen är det av stor vikt att banans sträckning färdigställs snarast då bostads- och 
verksamhetsområden påverkas i hög grad. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

”Nuvarande förhållanden försvårar såväl nyetableringar av bostäder som 
verksamheter i hög grad och utgör en hämsko för Piteås utveckling”, (ÖP2030 
Planeringsunderlag, 2016, s. 6) 

5.3.3 Bebyggelseutveckling 
Stadsbygdens bebyggelsestruktur är utspridd, stadskärnan är liten med en stark ställning som 
kommunens centrum. På landsbygden koncentreras bebyggelsen runt Infjärden och längs med kusten. 
Kommunen har en befolkningsmålsättning för 2020 på 43 000 invånare som ska växa vidare till 46 000 
invånare till 2030. Den allt mer åldrande befolkningen och kravet på bostadsförsörjning tillsammans 
med befolkningsmålet gör att det finns ett behov av 1 500 nya bostäder fram till 2030. Det är en 
målsättning som innefattar hela kommunen. Det är viktigt att erbjuda ett varierat attraktivt boende i 
hela kommunen för att kunna uppfylla befolkningsmålet. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

Centrumhalvöns attraktionskraft för boende, verksamheter och byggare framkommer tydligt vid en 
sammanställning av antalet bygglov för perioden 2010-2015. Ny bebyggelse tillkommer främst direkt i 
anslutning till Häggholmens stadskärna. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) För perioden 2015 till 
2016 ökade antalet bygglov, från 596 till 687 stycken bygglov, i kommunen (Värt att veta om din 
kommun, 2017).  
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I Figur 5 ses en karta över kommunen med de beviljade byggloven utmarkerade. 

 

Figur 5 Bygglov i Piteå kommun, 2010-2015. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

 

För att skapa positiva flyttkedjor i kommunen behövs nybyggnationer, efterfrågan är på små 
lägenheter i centrala lägen, vilket gynnar äldre men också ensamhushåll och den yngre befolkningen i 
kommunen. För att motverka segregering ska det skapas mångsidiga alternativ till olika kostnader. 
(ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

Kommunen har genom olika workshops identifierat fyra faktorer som ska beaktas vid 
planeringsarbetet med boende och byggande, dessa faktorer är: 

• Stärka stadskärnan och mer kultur i centrum 
• Täthet och tid 
• Urskilj det attraktiva boendet i Piteå 
• Visionärt och kvalitativt byggande 

(ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

5.3.4 Utveckling av den byggda miljön  
En förutsättning för att kunna uppfylla befolkningsmålet och möta dagens redan stora efterfrågan på 
bostäder söker kommunen möjligheten till större sammanhängande exploateringsmöjligheter. 
Kommunen har identifierat faktorer som centrum skulle gynnas av, vidare har samma identifiering 
gjorts för landsbygden. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 
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Gynnsamhetsfaktorer för utveckling av Staden/Centrum: 

• Bebyggelse av Västermalm för att expandera stadskärnan och utveckla andra centrala kvarter 
för att stärka stadskärnan. 

o Stärk inriktningen mot ett varierat bostadsbestånd. 
o God planeringsberedskap för ett resecentrum som kommer att öka attraktionen för 

mer byggande, boende och verksamheter i centrum. 
• Utveckla nya områden med bebyggelse för boende och verksamheter utanför stadskärnan. 

Kan göras genom utveckling av Universitetsområdet och Lövholmen. 
• Förtätning av stadsdelscentra med tydlig identitet. Flerfamiljshus, villor och utveckling av 

kultur- och naturmiljöer. 
• Villakvartersområden behöver hittas i lägen med goda kvaliteter. 
• Stadsbyggnadsprojekt måste konsekvensanalyseras för att prioritera resurserna. Projekt ska 

kunna bilda självständiga delar, ekonomiskt och gestaltningsmässigt. 
• Beakta och integrera stadens grönstruktur i utvecklingsarbetet. 

(ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

Gynnsamhetsfaktorer för utveckling av Landsbygden: 

• Stärk landsbygdscentra medtydlig identitet, bevara och utveckla genom exploatering av 
flerfamiljshus. 

• Kompletter landsbygdscentra med småhus och utveckla kultur- och naturmiljöer 
• Identifiera möjliga småhusområden 
• Marknadsför möjligheten till småhusbebyggelse i landsbygdscentra och byar, gärna också i 

strandnära lägen. 
• Aktivt kommunalt agerande för exploatering av landsbygdscentra och byar. 

(ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

5.3.4.1 Fördelning bostadsbyggandets huvudinriktningar 2015-2020 
Det identifierade behovet av 1 500 bostäder ska fördelas för att förstärka den befintliga bebyggelsen. 
Kommunen avser att fördela byggandet på följande sätt: 

• Centrumnära och centrum – 1 100 lägenheter/bostäder 
• Tydliga stadsdelcentra och dess stadsdelar – 230 lägenheter 
• Byar och landsbygdscentra – 160 lägenheter 

Detta fördelas med 650 bostäder mellan 2015-2017 och de resterande 750 bostäderna byggs mellan 
2018-2020. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

5.3.5 Grönstruktur och naturområden 
Tillsammans med bebyggelsestrukturen formar grönstrukturen de byggstenar som utgör en stad eller 
by. Grönstrukturen är en beskrivning av skapade och naturliga naturområden eller friområden i ett 
område. Kommunens förhållningssätt till grönstrukturen är en grundförutsättning för attraktivitet ska 
skapas i stadsbyggandet. Kommunens syn på grönstruktur kan sammanfattas med följande tre 
punkter. 
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• För människors utevistelser är tillgängliga, attraktiva och sammanhängande gröna strukturer 
viktiga. 

• Bevara och tillvarata ekologiskt värdefull natur. 
• För tydlig stadsbyggnad och tilltalande miljöer estetiskt är grönstrukturen viktig. 

(ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

5.3.6 Kultur- och fritid 
I ett socialt hållbart samhälle är ett rikt kultur- och fritidsliv en viktig byggsten. Kultur- och fritidsliv 
bidrar till sociala möten mellan människor. För Piteå kommun innebär kulturellt hållbarhet bejakande 
av mångfald men också hänsyn till traditioner och nedärvda värderingar. Ett rikt och aktivt fritidsliv 
främjar en god hälsa samtidigt som det bidrar till glädje och njutning. Kommunens fysiska planering 
ska arbeta för ett allsidigt och hållbart kultur- och fritidsliv. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

Piteå kommun använder Naturvårdsverkets definition av friluftsliv. 

”vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och 
naturupplevelser utan krav på tävling”. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016, s. 15) 

Vilket gör att målet med fritidspolitiken är att främja människors rätt att utöva friluftsliv och vistas i 
naturen, där allemansrätten är en grundförutsättning för möjligheterna till ett rikt friluftsliv. En 
självklar rättighet för alla människor är möjligheten att vistas i naturen och uppleva social gemenskap 
och välbefinnande samtidigt som kunskapen om natur och miljö ökar. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 
2016) 

”Den som regelbundet vistas i skog och mark utvecklar en starkare känsla för 
naturen och ett större miljöengagemang”. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016, s. 
15) 

Människor som är engagerade i föreningsliv bidrar till ett mer demokratiskt samhälle, i Sverige finns 
en stark föreningstradition som skiljer sig från många andra länder genom sin demokratiska 
organisation och stora antalet medlemmar. Genom att engagera människor i föreningsliv ges 
möjligheten till att utveckla sociala relationer och mötesplatser samtidigt som individerna får möjlighet 
att bidra och påverka genom samverkan. Föreningslivet har en välfärdshöjande effekt i samhället 
genom att de hjälper medborgarna att utveckla sina intressen, de kan även användas som en viktig 
resurs inom politiken. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

Det finns positiva ekonomiska effekter av att utveckla kultur och kulturarvet. För att utveckla 
kulturvärden krävs en långsiktig strategi, utveckling av kulturvärden ger en uthållig kulturturism. En 
viktig insikt är att kulturvärden är positiva resurser för samhället men också för den enskilda individen. 
(ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 
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5.3.7 Klimat och energi 
Piteå kommun har det övergripande målet, i klimat- och energiplanen, att minska de lokala 
koldioxidutsläppen med 50 procent från 1990 års värden före år 2020. Den målsättningen uppnåddes 
redan 2013. När det kommer till energiförbrukning är massaindustrin ansvarig för 83 procent av den 
totala förbrukningen, en förbrukning som ökat med 47 procent sedan 1998. (ÖP2030 
Planeringsunderlag, 2016) 

5.3.7.1 Koldioxidutsläpp – lokalt 
Det är främst åtgärder inom massaindustrin i Piteå som gjort att utsläppen av koldioxid minskat med 
mer än 50 procent mellan 1998-2013. Industrin har reducerat el- och oljeanvändningen till förmån för 
biobränslen och högre andel fjärrvärmeanvändning. Massaindustrin har även börjat använda avfall, 
restprodukter som är koldioxidneutrala, som källa till energi. Ytterligare minskningar av utsläpp 
kommer att vara svårare att uppnå eftersom oljan är nästintill ersatt som energikälla i industrin men 
också bostäderna. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

Förutsättningarna finns i kommunen för en betydande ökning av resorna till fots och med cykel på 
grund av den relativt koncentrerade, geografiskt, stadsbyggden. Ungefär 80 procent av resorna i 
kommunen sker med bil. Landsortsbebyggelsen är spridd och gör att behovet av bil är stort, men 
bilinnehavet är högt i hela kommunen. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

5.3.8 Anpassning till klimatförändringarna 
Klimatförändringarnas effekter för Piteå kommun är svåra att förutsäga exakt, översiktsplanen måste 
därför vara flexibel för att kunna möta en ständigt förändrad värld. Hittills har kommunen hanterat 
översvämningar, värmeböljor och extrem halka på sikt har prognoser visat att kommunen kommer att 
utsättas för mer nederbörd, fler översvämningar, erosionsrisk med ras och skred som följd samt en 
högra medeltemperatur. Konsekvenserna av klimatförändringen är svår att förutspå men det medför 
stora kostnader för alla inblandade aktörer i samhället. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

För att reducera förändringen av klimatet måste arbetet generellt sett göras från två sidor, minska eller 
stoppa utsläppen av växthusgaser men också genom att anpassa samhället till ett nytt förändrat 
klimat. Effekterna av klimatförändringarna i Piteå kommun: 

• Minskat uppvärmningsbehov och ökat kylbehov på grund av högre årsmedeltemperatur 
• Högre risk för insekts- och svampangrepp i skogsindustrin kan medföra mer kemiska 

bekämpningsmedel, skogstillväxten kan öka med 20-40 procent. 
• Högre stormfällning av träd, på grund av blötare mark, snabbväxande träd och mindre tjäle 
• Bättre och längre vegetationssäsong för rennäringen, fler insekter och 

vinterbetesförhållandena blir sämre, med isbildning och större snömängder. 
• Försämrad vattenkvalitet med utbredning av giftalger, högre badtemperatur och varmare 

somrar. 
• Tillgången på röding minskar, klarar inte varmare klimat, men totalt ökar fisketillgången 

(ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 
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5.3.9 Trafik- och transportsstrategi 
Inom en radie på fem kilometer finns den största koncentrationen av stadsbebyggelse medan lite mer 
än 40 procent av invånarna i kommunen lever på landsbygden. En av kommunens tidigare strategier 
för att bevara centrumhandeln har varit att inte etablera externa handelsområden. Idag finns ett 
semiexternt område två kilometer från stadskärnan på Backen. Arbetsmarknadsregionen, utgörs av 
Arvidsjaur, Kalix, Boden, Skellefteå, Luleå och Älvsbyn, medför pendlingar på över 10 mil enkel väg 
vilket medför att det finns stora krav på kollektivtrafik, pendlarparkeringar och trafiksäkerhet. (ÖP2030 
Planeringsunderlag, 2016) 

5.3.9.1 Gång- och cykeltrafik 
På landsbygden och i bostadsområden hänvisas fotgängarna till körbanan i hög utsträckning då 
trafikseparering saknas i hög grad. I de mer tätbebyggda områdena finns bra förutsättningar att på ett 
säkert sätt gå till fots. Gångnätet i Piteå är trottoarer, gång- och cykelvägar (GC-vägar) och gågatorna i 
centrum. Det finns i kommunen endast ett fåtal vägar där fotgängare och cyklister är separerade från 
varandra. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

5.3.9.2 Kollektivtrafik 
Kommunens kollektivtrafik är nivåindelad i tre olika nivåer; stomlinjer, lokala linjer och tätortslinjer. 
Trafikeringen mellan olika städer i grannkommunerna och Piteå görs på stomlinjerna medan 
glesbygdstrafiken i kommunen trafikeras på de lokala linjerna. Tätorten trafikeras med 
kollektivtrafikens tätortslinjer. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

Inom trafikeringsområdet för tätortslinjerna råder det en god standard på hållplatstäckningen, mer än 
90 procent av de boende har mindre än 400 meter till en hållplats. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

5.3.9.3 Biltrafik 
I Figur 6 visas till vänster trafikflöden och till höger vägnätets uppdelning mellan genomfart/infart och 
huvudgata, resterande gator har en karaktär av lokalgata. De mest belastade gatorna inom kommunen 
är Timmerleden och Sundsgatan som under den högsta belastningstimmen har belastningar på 50 
respektive 40 procent. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

Belastningsgraden är ett förhållande mellan trafikflödet och vägens kapacitet som utgör ett mått på 
vägens framkomlighet, bör inte överstiga 80 procent av kapaciteten, redovisas här i Tabell 8. (TRAST 
underlag, 2015) 

Tabell 8 Olika belastningsgraders framkomlighetsstandarder (TRAST underlag, 2015) 

Framkomlighetsstandard vid olika belastningsgrader 
Framkomlighet Tätort 

God B<0.8 
Mindre god 0,8<B<0,9 
Låg 0,9<B<1,0 

 

 

En åtgärdsvalsstudie är från kommunens sida initierad i samverkan med Trafikverket för att utreda 
Timmerleden, en trafikled av stor betydelse för näringslivets transporter, vilka har höga 
framkomlighetskav. Viktiga frågeställningar i den kommande åtgärdsvalsstudien är hur oskyddade 



97 
 

trafikanter ska kunna färdas längs vägen och korsa den, samt planeringen av Norrbotniabanan och 
placeringen av ett resecentrum. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

 

Figur 6 Till vänster visas trafikflödena och till höger uppdelningen av vägnätet (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

Resultatet av den trafikutredning som Piteå kommun beställt av WSP 2014 visar att det befintliga 
vägnätet har tillräckligt med kapacitet för att hantera den ökade trafik som framtida exploateringar i 
Piteå medför, även om det finns vissa korsningar och sträckor som fortsatt behöver utredas. (ÖP2030 
Planeringsunderlag, 2016) 

Eftersom många av exploateringsplanerna under planperioden avser att förtäta stadskärnan kan en 
viss omfördelning av färdmedlen komma att ske. Fler människor kommer att bo och verka närmare 
service och den kollektiva färdmedelsapparaten vilket gör att fler resor kan genomföras med cykel eller 
till fots, även andelen kollektivresor kan förväntas öka. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

5.3.9.4 Godstransporter 
Den nuvarande regleringen av godstransporterna från samhället är liten, det förekommer regleringar 
på enstaka vägavsnitt. Godstranporterna görs utifrån de förutsättningar som transportörerna och 
deras kunder finner bäst, gällande vägval. Det farliga godset transporteras efter de rekommenderade 
vägarna enligt Trafikverket, utöver de rekommendationerna finns ytterligare överenskommelser med 
Räddningstjänsten, främst för farliga transporter till och från Haraholmen men också för transport och 
lagring av gasol och bensin. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

5.3.9.5 Järnvägstrafik 
Järnvägstrafiken från Piteå består sedan länge endast av godstransporter. Transporter till Älvsbyn och 
stambanan sker via Piteåbanan som anländer via Öjebyn till bangården. Ytterligare industrispår finns 
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från bangården till SCA i Munksund och Smurfit Kappa i närheten av centrala Piteå, vidare finns ett 
spår till djuphamnen vid Haraholmen. Dessa elektrifierades under 2014. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 
2016) 

Förbättringar i järnvägstrafiken genom kommunen handlar uteslutande om Norrbotniabanan. En 
järnvägslänk som förbinder norrlandskusten från Umeå – Luleå med anslutningar till Botniabanan, 
Stambanan, Malmbanan, Haparandabanan och det finska järnvägsnätet. En framtida kustjärnväg som 
binder samman Sverige med Finland men också med Ryssland och dess enorma tillgångar på råvaror 
för basindustrin. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

Norrbotniabanans dragning genom Piteå kommer att bli över Pitsund, väster om väg 506, vidare mot 
Pitholmsheden, passage av väg 506 på heden. Inom Västra kajenområdet till väster om Piteå centrum 
föreslås placeringen av resecentrum. Norrbotniabanans sträckning viker från resecentrum av norrut 
från Timmerleden, via en planskild korsning under E4:an, vidare fortsätter sträckningen norrut mellan 
industriområdet på Backen och E4:an på östra sidan. Dragningen valdes på grund av närheten till det 
centralt belägna fabrikerna SCA och Smurfit Kappa med en möjlig resecentrumplacering i Piteå 
centrum. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

Det finns ett intresse från kommunen att komma över markområden centralt samtidigt som den 
centrala bangården inte möter transportsektorns krav på rationell godshantering och trafikering. 
Bangården klarar inte nuvarande industri och hamnens behov av miljövänliga och effektiva transporter 
på järnväg. En åtgärdsvalsstudie inleds under 2015 med avsikten att utreda järnvägsinfrastrukturen 
inom kommunen men också för att komma fram till vilken funktion den centrala bangården ska inneha 
fortsättningsvis för att tillfredsställa transportköparnas krav. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

5.3.9.6 Sjötrafik hamnar 
 Bottenvikens ledande skogsprodukthamn (Piteå Hamn) finns sydost om Piteå vid Haraholmen. 
Farleden är naturlig och lättnavigerad med ett djup på 12,5 meter och har haft året runt trafik allt 
sedan starten 1973. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

”Piteå Hamn har utvecklats från hamn till logistikcentrum i och med att 
järnvägsfunktionen förbättrats och elektrifierats”. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 
2016, s. 62) 

5.3.9.7 Resvanor för Piteå kommun 
2011 genomfördes en resvaneundersökning i Piteå, undersökningen visade att de allra flesta resorna 
i kommunen genomfördes med bil (79 procent). En sammanfattning av färdmedelsvalen kan studeras 
i Tabell 9. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 
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Tabell 9 Färdmedelsfördelningen för kommunens innevånare 2011 (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

Färdmedelsfördelning Piteå kommun 
Färdmedel [%]  Färdmedel [%] 
Bil 69 Passagerare bil 10 
Buss 4 Cykel 9 
Till fots 7 Annat 2 

 

Piteås stora utmaning är att förändra valet av färdmedel, 60 procent väljer bilen som färdmedel även 
vid resor kortare än 1,9 kilometer. Arbetspendling blir ett allt vanligare begrepp i Norrbotten. För 
Piteåborna sker pendlingen främst inom arbetsmarknadsregionen, Norrbotniabanan förväntas 
påverka pendlingen positivt med bland annat minskade restider. Under 2014 arbetspendlade 3 069 
pitebor ut från kommunen medan inpendlingen till kommunen var 1 049 individer. (ÖP2030 
Planeringsunderlag, 2016) 

För kollektivtrafikanten är turtätheten inom kollektivtrafiken avgörande för tillgängligheten. 
Kollektivtrafiken har en negativ trend i kommunen och resenärernas lösning skulle vara tätare turer.  
Tätortstrafiken inom Piteå har en turtäthet på två turer i timmen under högtrafik annars är de 
begränsat till en tur i timmen. Turtätheten under kvällar och helger är ännu mer begränsat. För 
kollektivtrafikanter på landsbygden är turerna anpassade till skolungdomarnas start- och sluttider, för 
stomlinjerna är turerna anpassade efter flödet av arbetspendlare på respektive sträcka. (ÖP2030 
Planeringsunderlag, 2016)  

Restiderna har betydelsen för valet av färdmedel, i Tabell 10 kan tiderna studeras för resor mellan olika 
destinationer inom eller utom kommunens gränser. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

Tabell 10 Restider beroende av färdmedelsval (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) (Citybuss, 2017) (Länstrafiken Norrbotten, 2017) 

Restider för olika färdmedel 
[min] 

Sträcka Bil Kollektivtrafik Kollektivtrafik 
[enligt turlista] 

Cykel* 

Piteå - Öjebyn 9 9 20,15 22 
Piteå – Munksund 9 9  23,20,15 14 
Piteå – Bergsviken 9 9 20,14,12 21 
Piteå – Norrfjärden 18 18 15,(10 vid E4) 56 
Piteå – Sjulnäs 19 19 20,25,30 59 
Piteå – Luleå 45 45 55,65,70,75  
Piteå – Älvsbyn 52 52 55,60,65  
Piteå - Skellefteå 55 55 70,75  
 

*medelhastighet 15 km/h Källa för lokaltrafik (Citybuss, 2017) Källa för länstrafik (Länstrafiken 
Norrbotten, 2017) 

 

5.3.10 Strategi för kommunikations riksintressen 
Kommunens arbete ska inriktas på en avsmalning av den gällande korridoren för Norrbotniabanan och 
ett vidare arbete med järnvägsplanen för sträckningen genom kommunen. Kommunen önskar att 
bangården flyttas från sitt nuvarande centrumläge. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 
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”Tillskapandet av ett resecentrum tillsammans med Norrbotniabanan bidrar till 
effektivare godstransporter och förbättrade pendlingsmöjligheter i regionen samt 
främjar ett hela resan perspektiv”. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016, s. 68) 

5.3.11 Näringsliv och sysselsättning 
Kommunens målsättning är att Piteå ska en ort som utvecklas för att möta omvärldens allt hårdare 
konkurrens. Näringslivet ska vara starkt och fortsätta växa genom utveckling av befintliga företag och 
ett företagsklimat som tillåter nya företag att startas och etableras. Tillgänglighetsarbetet är en 
nyckelfaktor för tillskapandet av ett gott företagsklimat. Nuvarande verksamhetsområden ska 
effektiviseras genom exempelvis förtätning medan möjligheter till expandering ska finnas. (ÖP2030 
Planeringsunderlag, 2016) 

Grunden i Piteås näringsliv är skogsindustrin, tillgången på råvara och produktutveckling har gjort att 
kraftliner tillverkning har koncentrerats till orten. I Tabell 11 redovisas de 20 största arbetsgivarna i 
kommunen. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

Tabell 11 Största arbetsgivarna i Piteå kommun 2012 (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

Största arbetsgivarna i kommunen 2012 
 Arbetsgivare   Arbetsgivare 
1 Piteå Kommun 11 Swedbank AB 
2 Norrbottens läns landsting 12 Nordea bank AB 
3 Smurfit Kappa 13 Sparbanken Nord 
4 SCA Packaging 14 Pite Havsbad AB 
5 GoExcellent 15 IVAB 
6 ABB AB 16 Burlink Transport 
7 Lindbäcks Bygg AB 17 LTU 
8 SCA Timber 18 Adecco Sweden AB 
9 Frösunda LSS AB 19 Samhall AB 
10 COOP Norrbotten 20 Bottenvikens stuveri AB 

 

Utvecklingen för arbetsmarknaden har under åren 2008-2013 varit vikande, då antalet 
förvärvsarbetande 2008 var 16 524 individer medan antalet 2013 endast var 16 304 individer. För 
kommun anses de största tillväxtpotentialerna finns i de branscher som har skogen som basråvara men 
även besöksnäringen och musik/IT/media har potential. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

5.3.12 Hållbar utveckling – Det sociala perspektivet 

”Ett samhälle som är socialt hållbart har människors behov och förutsättningar i 
centrum. Där har alla samma möjligheter att ta del av det goda samhället. 
Samhället vilar på en demokratisk värdegrund där mångfald, hälsa, delaktighet 
och trygghet är i fokus”. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016, s. 105) 

5.3.12.1 Bostäder och byggande – Hållbarhetsperspektivet 
Attraktiva bostadsområden är viktiga för kommunens tillväxt och utveckling. De generellt sett låga 
kostnaderna för boende inom kommunen gör att utökade möjligheter till strandnära boende kan höja 
attraktionskraften ytterligare, vilket kan leda till en effekt på in- och omflyttningen i kommunen som 
är positiv. Tillgång till bostäder är en grundfaktor för trygghet, att tillgodose olika gruppers önskemål 
och behov kräver en bostadsförsörjningsstrategi. En del i den strategin är att arbeta med blandade 
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bostadsbestånd, storleksmässigt men också olika byggnadstyper och hyresnivåer, för att motverka 
segregation och förstärka mångfalden i kommunen. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

”Sammansättningen av människor i varje stadsdel eller tätort bör motsvara 
sammansättningen i hela kommunen, socioekonomiskt, åldersmässigt och 
etniskt”. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016, s. 105) 

5.3.12.2 Resor och transporter – Hållbarhetsperspektivet 
I takt med stadskärnornas ökande betydelse som mötesplats och generator för städernas innovation 
och tillväxt kommer fler människor att vistas på en allt mindre yta. Utvecklingen ställer stora krav på 
en snål markanvändning och utveckling av alternativa färdmedel, istället för bilen. Eftersom platser 
och gator används till flera olika funktioner samtidigt, inte bara transporter, behöver trafikplaneringen 
inkludera säkerhets-, trygghets-, tillgänglighets-, och hälsofrågor vid utformningen av trafikmiljöer. 
Förtätningen av städerna och framväxten av hållbara färdsätt gör att bilberoendet i städerna kommer 
att minska i framtiden. Den utvecklingen förutsätter en beteendeförändring hos individen för att välja 
de tillgängliga hållbara transportsätten. För Piteå kommun är en tillgänglig trafikinfrastruktur en 
förutsättning för ett Piteå för alla men också en demokrati och delaktighetsfråga. (ÖP2030 
Planeringsunderlag, 2016) 

En utmaning för kommunen är att utveckla kollektivtrafiken till ett konkurrenskraftigt alternativ till 
bilen som färdmedel. Kollektivtrafik medger sociala möten är mer jämställt än biltrafik men också ett 
klimatsmart farmedel. Planeringen av nya trafikalstrande verksamheter och bostadsområden ska 
fokusera på god täckning med kollektivtrafik. Andra förutsättningar för en konkurrenskraftig 
kollektivtrafik är turtäthet och låga biljettpriser. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

All godstrafik bör ske på andra platser än där människor bor och verkar. De främsta orsakerna är buller, 
trafiksäkerhet och utsläpp. Det finns hälso-, miljö-, och ekonomisk vinster när onödiga stopp undviks 
vid godstransporter, en planering av hela resan. Ett byggande av Norrbotniabanan skapar nya 
möjligheter för näringslivets transporter och ger större möjligheter för planering av hela resan 
eftersom sammankoppling av olika trafikslag är möjlig i större utsträckning. Detta gäller särskilt vid en 
flytt av bangården till Haraholmen. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

5.3.12.3 Näringsliv och sysselsättning – Hållbarhetsperspektivet 
Vid utveckling av områden och näringar som även fungerar som rekreation- och social 
interaktionsområden ska det i planeringen tas särskild hänsyn till det faktumet. Piteå har en stor andel 
tung industri inne i staden, detta påverkar folkhälsan genom buller och utsläpp, dessa områden är 
alltid fokus för förbättringsåtgärder. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 

”Främjande av etableringar av en mer mångfacetterad arbetsmarknad med fler 
valmöjligheter av olika arbeten skulle vara gynnsamt ur både jämställdhets- och 
jämlikhetssynpunkt”. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016, s. 111) 

En stor del av arbetsmarknaden i Piteå är könssegregerad och det är viktigt att delaktigheten i 
samhällsbygget är till för alla. Delaktighet och samhörighet är avgörande för att tillvarata den 
kompetens som finns på arbetsmarknaden. På Piteås arbetsmarknad ska alla delta efter bästa möjliga 
egna förmåga. Det är ett socialt företag att genom delaktighet och arbete integrera individer i 
arbetslivet men också i samhället. (ÖP2030 Planeringsunderlag, 2016) 
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5.4 Översiktsplan 
För Piteå kommun är det översiktsplanen som ligger till grund för det strategiska arbetet med att 
planera för framtidens Piteå på ett sätt som genererar en hållbar utveckling och befolkningstillväxt i 
hela kommunen. Översiktsplanen ska inte bara ge en grundidé om hur mark- och vattenanvändningen 
ska ske i kommunen, den ska även fungera som en övergripande guide vid allt intern planeringsarbete 
och ge riktlinjer vid detaljplanering. Det gör att den måste vara aktuell och följa de politiska 
bedömningar som görs. (Piteå Kommun, 2017[b]) 

Den gällande översiktsplanen i Piteå kommun antogs av kommunfullmäktige den 19 december 2016 
och ersatte den tidigare tredelade översiktsplaneringen, Stadsbygd (2001), Landsbygd (2007) och 
Skärgård (2004). Den huvudsakliga målsättningen för den nya översiktsplanen, Översiktsplan 2030 
(ÖP2030), är att kommunen år 2030 ska inhysa 46 000 pitebor samtidigt som Piteå har en attraktiv 
stadskärna och en modern levande landsbygd. (Piteå Kommun, 2017[b]) 

5.4.1 ÖP2030 
Piteås översiktsplan består av följande handlingar: 

• Vårt framtida Piteå – Översiktsplan för Piteå kommun. Planstrategin redovisar strategier och 
riktningar för mark- och vattenanvändningen fram till 2030 i Piteå kommun. 

• Mark – vattenanvändningskarta. Visar den tänkta användningen av mark och vatten fram till 
2030. 

• Bilaga – planeringsunderlag. Nulägespresentation, visar var kommunen befinner sig och de 
ingående förutsättningarna. 

• Bilaga – konsekvenser. Redovisar de konsekvenser som strategierna och förändringarna i 
mark- och vattenanvändningen har på olika faktorer samt en bedömning mot nollalernativet. 

• Bilaga – särskilt utlåtande. Redovisning av de synpunkter som inkom under översiktsplanens 
utställning. Granskningsyttradet från Länsstyrelsen presenteras i sin helhet. 

Hela ÖP2030 finns tillsammans med bilagor och kartor att läsa på kommunens hemsida 
(www.pitea.se/oversiksplan). (ÖP2030, 2016) 

Kommunens övergripande mark- och vattenanvändningsplanering kan studeras i Figur 7 och Figur 8, 
för tydligare bilder hänvisas till kommunens hemsida (www.pitea.se/oversiktsplan/karta) och det 
digitala kartverktyget. (ÖP2030, 2016) 
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Figur 7 Mark- och vattenanvändningskarta Piteå kommun (ÖP2030 Mark- och vattenanvändning, 2016) 

 

Figur 8 Mark- och vattenanvändningskarta Piteå stad (ÖP2030 Mark- och vattenanvändning, 2016) 
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5.4.1.1 Piteå ska växa 
Kommunen övergripande målsättning med översiktsplanen är att möjliggöra en befolkningsökning till 
46 000 invånare fram till år 2030. Anledningen till att kommunen behöver växa är för att klara den 
ökande försörjningsbördan på grund av den demografiska fördelningen i kommunen. En annan faktor 
till öka befolkningen är att det är tillväxtskapande och tillväxt ger positiva ringeffekter på de allra flesta 
områden. (ÖP2030, 2016) 

5.4.1.2 Riktningar 
Inom kommunen finns fyra strategiska områden: 

1. Barn och unga – vår framtid 
o Förutsättningar för en god start, ta tillvara på ungas delaktighet, engagemang och 

kreativitet- 
2. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd 

o Utbildning- och näringslivssatsningar skapar tillväxt, avgörande för utvecklingen i 
kommunen. 

3. Demokrati och öppenhet 
o Öppenhet, engagemang och delaktighet kännetecknar kommunen, ger och tar 

intryck av omvärlden i ett tillåtande klimat. 
4. Livsmiljö 

o Trygg och lustfylld livsmiljö med utvecklingsmöjligheter och omsorg genom hela livet, 
”det är hit man kommer när man kommer hem”. 

(ÖP2030, 2016) 

Utöver de fyra strategiska områdena har kommunen 15 övergripande mål som sorteras in under 
respektive strategiskt område. Enligt ett beslut i kommunsstyrelsen ska översiktsplanen riktningar 
styrkas i fem av de övergripande målen. (ÖP2030, 2016) För 2017 har kommunen valt att prioritera 
befolkningsmålet, mångfaldsmålet och målet om attraktiva och varierande boendemiljöer (Värt att 
veta om din kommun, 2017). I de följande undersektionerna presenteras de fem målsättningarna som 
översiktsplaneringen grundas på. 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

För kommunen innebär ett tryggt Piteå att alla ska känna sig skyddade, lugna och säkra, en 
förutsättning för att alla ska vara och kunna delta aktivt i samhället. Tryggheten skapas genom en stabil 
struktur socialt, sammansättningen av människor ska vara lika i hela kommunen, i tätorter men också 
i olika stadsdelar. Likheten i sammansättning gäller inom alla områden, socioekonomiskt, åldermässigt 
och etiskt. Andra trygghetsskapande åtgärder är utformningen av områden och platser tillsammans 
med möjligheten att påverka beslut. Omgivningarna i Piteå ska vara tillgängliga men värna individernas 
självständighet. Alla ska kunna klara sig själv, med hjälp och rätt stöd när det är behövligt. Tillgänglighet 
skapas genom att undvika barriärer och visa hänsyn till alla samhällsgrupper vid planering. (ÖP2030, 
2016) 

”Såväl trygghet som tillgänglighet skapas genom dialog i form av information, 
konsultation, delaktighet och medbestämmande”. (ÖP2030, 2016, s. 10) 
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Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Attraktivitet är någonting individuellt och subjektivt, det skiftar även mellan olika faser i livet. En 
generell syn på attraktiva boendemiljöer är när närhet finns till grundläggande samhällsfunktioner 
såsom handel, service, skola, arbete, kollektivtrafik och rekreation. Trivselfaktor stärks generellt om 
det finns inspirerade miljöer, kultur- och naturvärden och god arkitektur. Identitet och tillhörighet 
stärker ett områdes attraktionskraft. (ÖP2030, 2016) 

”Det ska finnas bostäder för olika behov och olika livsskeden, som möjliggör att 
kunna bo kvar i sitt bostadsområde även om livssituationen förändras”. (ÖP2030, 
2016, s. 10) 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 

En grundförutsättning för en levande landsbygd och småstad är en väl fungerande infrastruktur. 
Förbindelser till närliggande kommuner och regioner är viktiga för att knyta ihop Piteå med omvärlden. 
Goda kommunikationer och infrastrukturlösningar är en förutsättning för näringslivets utveckling och 
sysselsättningsförmåga i regionen. Transportsystemen måste därför vara tids-, kostnads-, och 
energieffektiva. (ÖP2030, 2016) 

”Piteå ska ha ett tillgängligt, jämställt, säkert och tryggt transportsystem. Särskild 
hänsyn i vår trafikmiljö ska tas till barnen, eftersom de är en sårbar grupp i 
trafiken då förmågan att göra säkra bedömningar i trafiken saknas”. (ÖP2030, 
2016, s. 11) 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i 
vardagen 

Möjligheterna till hälsosamma val kopplas av kommunen till möjligheter till rekreation och motion. 
Fysiska aktiviteter stärker välbefinnandet och hälsan hos individer, för kommunen är de gröna stråken 
viktiga för invånarnas fysiska psykiska välmående. (ÖP2030, 2016) 

”Närhet och tillgänglighet till natur och rekreationsområden främjar fysisk 
aktivitet. Även områdets användbarhet, det vill säga funktionalitet, kvalitet, skick 
och skötsel, uppmuntrar till rörelse”. (ÖP2030, 2016, s. 11) 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

De branscher som lever av skogen, näringslivets ryggrad, ska kunna utvecklas vidare. För att utvidga 
företagssfären är det av stor vikt att nya affärsidéer och företag startas. Vidare ska Piteå vara en ort 
som främjar näringslivets tillväxt genom att skapa goda förutsättningar. Goda förutsättningar för 
tillväxt skapas genom bra infrastruktur och goda kommunikationer, vidare ska god markanvändning 
och effektiviseringar av befintliga verksamhetsområden främja nyetableringar och expansioner av 
befintliga företag och verksamheter. Det är önskvärt att integrera näringsverksamhet med boenden 
och annan samhällsservice för att genom synergieffekter öka attraktionskraften. (ÖP2030, 2016) 

”Profilering av verksamhetsområden, klusterbildningar, är viktigt och skapar 
goda förutsättningar för mötesplatser för aktörerna”. (ÖP2030, 2016, s. 11) 
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5.4.1.3 Regionala och nationella samband 
Arbetsmarknadsregionen som Piteå ingår i är den största norr om Stockholmsregionen (2010). Det 
pågår ett samarbete för att stärka den regionen tillsammans med Älvsbyn, Luleå, Boden och Kalix 
kommuner. Arbetspendlingen in och ut från Piteå till andra kommuner ökar och det är därför viktigt 
för Piteå att regionen fortsätter att utvecklas för att stärka arbetsmarknaden. Det finns en stor 
utvecklingspotential i arbetspendlingen. (ÖP2030, 2016) 

Förverkligandet av Norrbotniabanan arbetar kommunen med på ett regionalt- och 
mellankommunaltplan. För kommunerna längs med sträckningen finns stora intressen för att bygga 
järnvägen, varför en start av arbete med järnvägsplan vore önskvärt. (ÖP2030, 2016) 

Kommunen önskar stärka och fördjupa samarbetet med andra kommuner och vill därför stärka 
utvecklingen av de områden som direkt gränsar till andra regioner. Tre av de fem landsbygdscentra 
som prioriterats i Piteå har strategisk placering längs E4: an (ÖP2030, 2016) 

5.4.1.4 Strategier – Trafikplanering 

”All trafikplanering ska utgå från nollvisionens målsättningar om säkerhet i 
vägtransportsystemet, ingen ska dödas eller skadas allvarligt”. (ÖP2030, 2016, s. 
29) 

• Nya verksamheter och bostäder ska etableras i närheten av befintlig infrastruktur. 
• Timmerleden och Norra Ringen via Västra länken/leden utgör ett gent vägnät som gör det 

lättare att orientera sig samt förkortar restiderna samtidigt som det höjer tryggheten och 
säkerheten i trafiken. 

• Resecentrum för alla trafikslag etableras i anslutning till Norrbotniabanan. 
• Pendlingsmöjligheterna inom och till och från kommunen ska vara goda. Bland annat genom 

pendlarparkeringar. Kopplingar mellan olika trafikslag ska möjliggöra ett hela resan perspektiv 
id planering. 

• Parkering i staden ska ske i första hand i parkeringshus, vid kvartersmarksparkering ska 
utformningen stärka trevnaden och skönheten på platsen. 

• Vägmiljön ska finna stöd i hastighetsplaneringen. 
(ÖP2030, 2016) 

 Strategier – Korta resor 

• Beakta möjligheterna att separera GC-trafik från biltrafik vid ny- och ombyggnad av 
infrastruktur (ÖP2030, 2016). 

• Utformningen av gångbanor fokuserar på tillgänglighet för barn, äldre och funktionshindrade 
(ÖP2030, 2016).  

• Extra fokus på trygga skolvägar men även betydelsefulla målpunkter ska göras tillgängliga för 
oskyddade trafikanter (ÖP2030, 2016). 
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 Strategier – Kollektivtrafik 

• Kollektivtrafik ska genom planering kunna erbjudas till samtliga medborgare inom 
tätortstrafik. 

• Hållbara resor för kommuninvånarna genom tydliga stråk som upplevs användarvänliga och 
förkortar restiderna med god framkomlighet. 

• Pendlarparkeringar vid kollektiva knutpunkter. 
(ÖP2030, 2016) 

 Strategier – Godstrafik 

• Verka för att korridoren för Norrbotniabanan smalnas genom Piteå kommun och fortsätta 
arbetet med järnvägsplanen. 

• Bangården ska flyttas från centrum är kommunens önskan och vad den strävar efter. 
• Haraholmens Logistikcentrum ska möjliggöra en resurseffektiv kombination av olika 

transportslag genom goda kommunikationer till hamnen, via väg och järnväg. 
(ÖP2030, 2016) 

5.4.1.5 Konsekvenser 
 Konsekvenser av planförslaget 

Ekonomiskt innebär planförslaget att fortsatta investeringar behövs i kommunala tjänster men också i 
infrastrukturen. Dessa investeringar krävs för att Piteås attraktivitet ska öka. Dessa 
investeringskostnader kan ses som tillväxtskapande investeringar. Förtätningar av befintlig bebyggelse 
är ekonomiskt lönsammare eftersom befintlig service och infrastruktur kan användas och utvecklas på 
ett ekonomiskt hållbart sätt. (ÖP2030, 2016) 

Tillväxt betyder långsiktigt att kommunen utvecklas positivt. Arbetstillfällen och ökade skatteintäkter 
är positiva effekter av tillväxt i kommunen. Ett attraktivare Piteå och satsningar på ett hållbart 
livsmönster ger en bättre miljö att leva i och en hälsosammare befolkning. (ÖP2030, 2016) 

 Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet är det scenariot där de gamla planernas strategier och målsättningar fortsätter gälla 
utan påverkan från den nya översiktsplanen. Nollalternativet risker att hämma kommunens utveckling, 
det finns risk att tillväxten uteblir ifall tillväxtskapande satsningar uteblir. Utebliven tillväxt skulle 
försvåra kommunens möjligheter att fullfölja sina åtaganden gentemot befolkningen på grund av 
ökade utgifter för den åldrade befolkningen, högre arbetslöshet samt lägre skatteintäkter. Risken finns 
att uteblivna satsningar gör att livsmiljön blir mindre attraktiv vilket skulle kosta kommunen och 
samhället stor summor. (ÖP2030, 2016) 

Konsekvenser för riksintressen 

Bedömningen av konsekvenserna för riksintressen av översiktsplanen (ÖP2030) är från kommunens 
sida att merparten av intressena stärks. (ÖP2030, 2016) 

”I de infrastrukturella riksintressen har Piteå kommun samma intresse av att 
upprätthålla som staten”. (ÖP2030, 2016, s. 47)  
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 Konsekvenser riksintresse för Norrbotniabanan 

Efter beslutet om att riksintresseklassa Norrbotniabanans korridor 2010 har allt arbete med järnvägen 
avbrutits. Vilket har haft och har fortfarande betydande negativa konsekvenser på kommunens 
utveckling vad gäller bebyggelse och verksamheter. (ÖP2030 Konsekvenser, 2016) 

Enligt kommunens bedömning påverkas inte kommunikationsriksintressen negativt av kommunens 
planering. När det gäller Norrbotniabanan påverkas ett område med olika mark- och vattenanvändning 
utredningsområdet för resecentrumet. Ett projekt initierat av kommunen kallat ”Västra Knuten” ska 
koordinera projekt, utredningar och planeringen av området, projektet hanterar bland annat följande 
utredningar: 

• Resecentrum planering 
• Åtgärdsvalsstudie Timmerleden 
• Åtgärdsvalsstudie järnväg 
• Norrbotniabanan 
• Ändrad användning av bangården – för att utveckla ett nytt bostads- och verksamhetsområde 

– Västermalm 
(ÖP2030 Konsekvenser, 2016) 

”Allt eftersom staden förtätas, ställs större krav på trafikplanering så att en 
fortsatt god miljö behålls och utvecklas. Planering sker i nära dialog med 
Trafikverket”. (ÖP2030 Konsekvenser, 2016, s. 41) 
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5.5 Detaljplaner 
Vid studier av Piteå kommuns hantering av riksintresset för Norrbotniabanan i pågående och gällande 
detaljplaner har den interaktiva karttjänsten (Piteå Kommun, 2017[c]), tillgänglig på kommunens 
hemsida, huvudsakligen använts. I Figur 9 presenteras Norrbotniabanans utredningskorridor genom 
Piteå kommun, vertikalt streckade linjen. Utredningskorridoren löper genom kommunen och berör 
bebyggelsen på flertalet ställen. I Tabell 12 presenteras hur de gällande och pågående detaljplanerna 
hanterar Norrbotniabanans utredningskorridor. Där utredningskorridoren passerar bebyggelse som 
inte är detaljplanerat har ingen studie gjorts för hur riksintresset beaktas av kommunen. 

 

 

Figur 9 Norrbotniabanans korridor genom Piteå kommun, streckad linje. (Piteå Kommun, 2017[c]) 

Eftersom bildkvaliten från kommunenshemsida gör att antalet bilder som behövs för att visa 
lokaliseringen av varje Plan ID i Tabell 12 blir för stort. Hänvisas intresserade till kommunens interaktiva 
karttjänst på kommunens hemsida. 
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Tabell 12 Kommunens hantering av Norrbotniabanan i detaljplaneringen (Piteå Kommun, 2017[c]) 

Norrbotniabanan i kommunens detaljplanering 
Plan ID Antagen 

[Datum] 
Kommentar  Plan ID Antagen 

[Datum] 
Kommentar 

D0774 17.6.2002  D2027 15.4.2013 Om banan 
konkretiseras kan 
bullerpåverkan bli 
aktuellt 

D0848 12.9.2011 Om banan 
konkretiseras kan 
bullerpåverkan och 
utredning om övrig 
bebyggelse bli aktuellt 

D0853 Pågår/ 
Vilande 

2.1.2009 

Oenigheter kring 
största byggrätt och 
registrering av 
planärendet 

D0766 1.9.1998  DB0103 17.2.2003  
D0120 6.11.1963  D0139 18.7.1969    
D0165 20.11.1984  D0194 15.6.1998  
D0128 5.2.1970  D0121 4.4.1932  
D0143 20.1.1971  D0144 14.5.1971  
D0123 11.4.1944  D0126 11.5.1965  
D0125 30.10.1964  D0192 27.2.1995  
D2071 Pågår  D0152 9.12.1974  
D0039 30.9.1960  DB0046 18.4.1989  
D0044 26.3.1963  DB0062 22.6.1992  
D0111 9.1.1965  D0116 15.12.1965  
DB0011 8.12.1980  DB0064 19.5.1992  
DB0097 30.3.2004  D0085 4.10.1978  
D0039 30.9.1960  DB0056 11.3.1993  
D0183 22.8.1989  D0038 14.5.1963  
D0064 9.10.1970  DB0037 16.5.1988  
DB0099 30.3.2004  D0075 14.10.1974  
DC0003 20.6.2005  DB0094 11.6.2003  
D2031 14.5.2012 Måttliga bullereffekter 

vid konkretiserade av 
banan, området är 
bullerutsatt redan 
idag. Positivt med 
bostäder i närheten av 
resecentrum 

DC0001 13.12.2004  

DB019 17.10.1983  DB0054 16.12.1991  
DB0060 24.2.1992  D0009 6.11.1952  
DB0070 19.6.1996  DB0048 25.6.1990  
D0022 6.9.1957  DB0025 4.8.1986  
D0065 29.9.1972  D0021 30.12.1959  
DB0017 6.2.1985  D0295 27.9.1978  
D0321 8.9.1983  D0079 18.2.1976  
DB0005 24.8.1979  D0060 11.5.1971  
D0327 13.3.1986  D0377 18.6.2001  
DB0016 21.10.1982  D0312 18.6.1979  
D0326 21.3..1986  DB0059 17.9.1991  
D0336 30.5.1989  D0486 1.12.1975  
DB0496 25.9.2006  D0479 6.7.1973  
DB0459 22.4.1977  DB0460 4.4.1978  
DB0494 15.6.2004  D0597F 13.3.1973  
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I Figur 10 presenteras en lite mer detaljerad bild på hur utredningskorridoren för Norrbotniabanan 
löper genom Piteå centralort när den ankommer norrifrån från Luleå. På sin väg in mot centrum 
passerar utredningskorridoren utkanten av bebyggelsen i Öjebyn, där den då passerar Öhns 
industriområde. 

 

Figur 10 Norrbotniabanans korridor (streckad linje) genom Piteå och fortsättning norrut mot Luleå (Piteå Kommun, 2017[c]) 

När Norrbotniabanan har passerat centrum av Piteå fortsätter den på sin färd söderut mot Skellefteå, 
någonting som kan studeras i Figur 11. Där passerar korridoren Norra Pitholm. 

 

Figur 11 Norrbotniabanans korridor (streckad linje) genom Piteå och fortsättning söderut mot Skellefteå 
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På den fortsatta resan söderut mot Skellefteå passerar Norrbotniabanans utredningskorridor 
Pitsund, vilket visas i Figur 12. 

 

Figur 12 Norrbotniabanans korridor (streckad linje) fortsättning söderut mot Skellefteå (Piteå Kommun, 2017[c]) 

I Figur 13 presenteras en mer detaljeras bild av utredningskorridoren när den passerar genom centrala 
Piteå.  

 

Figur 13 Norrbotniabanans korridor genom centrala Piteå (Piteå Kommun, 2017[c]) 
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6 Resultat 
Resultatet av studien presenteras i Tabell 13 till Tabell 21, där en sammanfattning av de olika intervjuerna kan studeras. För intervjuerna i sin helhet hänvisas 
till bilagorna. Resultatet av intervjuerna presenteras under respektive ämnesområde, vilka återfinns i Bilaga 1 – Intervjuguide – Färdig version. Bilagorna till 
intervjuerna har bifogats för att det är i det materialet som de intervjuade personerna haft möjligheten att korrigera eventuella feltolkningar.  

Tabell 13 Sammanfattning intervju 1 

Sammanfattning intervju 1 (Representant för hamnverksamhet) 
Ämnesområde Faktorer viktiga för 

samhällsutvecklingen generellt 
Hur försöker ni påverka 
samhällsutvecklingen 

Samarbete med andra aktörer/myndigheter, 
hur fungerar det? 

Ämnesnummer [2] [3] [4] 
 
(Bilaga 4 – 
Intervju 1) 

+ politisk styrning, arbetstillfällen, 
strategiska funktioner i skärningspunkter 
mellan orterna 
– avsaknad av politisk styrning, 
marknaden som ensam aktör, behovet 
av bra infrastrukturlösningar 

Tillgodose regionens behov av effektiva 
logistiklösningar, en god infrastruktur för de 
verksamheter som finns inom regionen 

ShoreLink, dagligen, bra 
Länsstyrelsen, årligen, bra 
Polisen, årligen, bra 
Räddningstjänsten, årligen, bra 
Piteå kommun, ofta, bra 
Trafikverket, dialogen bra, uteblivna åtgärder 
Andra hamnar och infrastrukturoperatörer, bra 

Norrbotniabanans utredningskorridors påverkan på samhällsutvecklingen/verksamheten 
[5] 

▪Korridorens utbredning och sträckning hamnar aldrig i konflikt med verksamheten. ▪Industribangårdens placering döms ut, även att bygga en industribangård (teknik från 
30-talet). ▪Att det saknas realistisk tidsangivelse för om/när byggstarten ska ske kan ge allvarliga konsekvenser för samhällsutvecklingen. ▪Saknas gehör från beslutande 
politiker, ger en uppgivenhet, som blir större med tiden. ▪Frågande till den tänkta första etappen (Umeå-Dåvamyra) av banan, då största nyttan av en etapp skulle vara 
Piteå-Skellefteå. ▪Tilltron till järnvägstransporter är borta. ▪Godstransporter värderas för lågt vid samhällsekonomiska kalkyler. ▪Korridoren har begränsad påverkan på 
samhällsutvecklingen, eftersom den genom centralorten främst använder befintlig spårdragning. ▪Korridoren har måttlig påverkan på samhällsutvecklingen där den lämnar 
centralorten ut genom Öjebyn och Öhns industriområde. Det är slut industrimark. Har tvingats att neka företagsetableringar. ▪Investeringsviljan har påverkats negativt 
eftersom det saknas realistiska tidsspann att göra kalkyler efter. Det går att räkna hem en investering på 20 år men inte på 10 år. ▪Åtgärdsvalsstudien som försökte förbättra 
och effektivisera järnvägen, fram till Norrbotniabanan realiseras, gav inga genomförbara lösningar på grund av den orealistiska standarden som krävs.  ▪Industrin har löst 
bangårdsproblemen genom hybridlok. ▪Åtgärdsvalsstudier ger aldrig någonting konkret, därför kommer den intervjuade aldrig mer att delta i en sådan. Tjänstefel att kasta 
bort 800 000 Kr av skattebetalarnas pengar. ▪Har påverkat möjligheterna till industrietableringar, förbättringar på befintlig järnväg, på Timmerleden och begränsat 
möjligheterna att frigöra mark för bostadsbyggande i centralorten. ▪Industrierna har nästan helt valt bort järnvägen till förmån för väg- och sjötransporter där 
infrastrukturen redan är på plats. ▪Utredningstiderna skapar osäkerheter när bindande politiska beslut saknas. Det måste presenteras realistiska tidsramar för industrier 
och samhällen att förhålla sig till. ▪Nästan ingen vågar investera på grund av osäkerhet. Det är negativt för samhällsutvecklingen. Ibland kommer det direkt felaktig 
information vilket förstärker osäkerheten. ▪Önskar ett triangelspår med anslutning till Norrbotniabanan, vilket skulle öka godsomsättningen till verksamheten betydande. 
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Tabell 14 Sammanfattning intervju 2 

Sammanfattning intervju 2 (Representanter från samhällsplaneringsavdelningen Piteå kommun) 
Ämnesområde Faktorer viktiga för 

samhällsutvecklingen generellt 
Hur försöker ni påverka 
samhällsutvecklingen 

Samarbete med andra aktörer/myndigheter, 
hur fungerar det? 

Ämnesnummer [2] [3] [4] 
 
(Bilaga 5 – 
Intervju 2) 

+ positiv befolkningsökning, bra med 
arbetstillfällen, en infrastruktur som 
kan möta samhällets behov, 
bostadsförsörjning (en utmaning som 
måste hanteras), komma ihåg att 
bygga stad med allt vad det innebär. 
– risken för stagnation, 
näringslivsutvecklingen som genererar 
arbetstillfällen, inte glömma bort att 
även landsbyggden måste utvecklas. 
 

För att påverka samhällsutvecklingen i önskvärd 
riktning är det viktigt att vara i fas med 
planeringen. 
Många gånger reageras det istället för att 
planeras. 
Att planera och bygga en blandstad kommer att ta 
tid. Det finns rester av tidigare planeringsarbeten, 
och det är många gånger de som bygger som i 
slutändan bestämmer vad som byggs. 
Försöker förstärka den befintliga servicen genom 
att förtäta vissa områden. 
För tillfället råder en nästan unik situation med 
flertalet byggherrar intresserade av att bygga. När 
investeringsviljan är sämre måste nästan alla 
projekt som någon vill genomföra realiseras. 

Internt, finns oenigheter men dialogen är alltid bra, 
mycket bra 
Andra kommunala bolag, ibland svårt då de har en 
egen ekonomi, desto tidigare de deltar i processen 
desto bättre samarbete, på det stora hela bra 
Olika myndigheter, Länsstyrelsen, Boverket, 
Lantmäteri och Trafikverket, långa handläggningstider 
kan fördröja processen, bra efter givna 
förutsättningar. 
Befolkningen via samråd och utställningar, 
tidskrävande process som ger ett bättre resultat, 
vanligare med överklaganden idag, bra 
Även myndigeter överklagar placeringsbeslut oftare 
idag än tidigare. 

Norrbotniabanans utredningskorridors påverkan på samhällsutvecklingen/verksamheten 
[5] 

▪Korridoren ligger som en död hand på hela samhället. Den påverkar inte bostadsutvecklingen med undantag av Västermalm och västra kajen. ▪Pitholm påverkas marginellt, 
det planeras inte några projekt där. De boende på Pitholm påverkas, de nekas bygglov för ny- och tillbyggnader. ▪Det är mest verksamhetsområden som påverkas, främst 
Öhns industriområde som påverkas mycket negativt. ▪Motverkar möjligheterna till en positiv utveckling genom att låsa en stor del av den obyggda marken som finns i 
centrala staden. ▪Största problemet är korridorens är bredd och att det inte finns någon vilja att smalna av den på något ställe. Effekterna skulle vara lättare att hantera 
ifall korridoren smalnades av och ett realiseringsdatum fastställdes. ▪Bygglov på Pitholm kan beviljas för mindre förändringar, men kommunen tar hela risken ifall det måste 
åtgärdas när/om Norrbotniabanan kommer. ▪Osäkerheten kring banan skapar svårigheter vid planeringen. Det är svårt att utarbeta en bra strategi när kommunen inte vet 
när eller om banan kommer. ▪Osäkerheten gör att det måste utredas alternativa lägen för etableringar och utvecklingsriktningar. ▪Det vore önskvärt med en tidsbegränsning 
för hur länge ett riksintresse får ligga och begränsa utvecklingen i ett samhälle utan att processen fortskrider. Det är kanske inte värt att påbörja processen om det inte är 
en pågående process från utredning till plan. ▪Positivt är rapporten som publiceras i augusti, finns banan med där stiger hoppet annars vet vi att det dröjer minst 30 år. 
▪Trafikverket är tydligt med att det är kommunen som tar risken vid etableringar inom korridoren. ▪Att förskottera vissa delar av banan är svårt, Trafikverket kan inte bidra 
med några pengar och kan inte lämna banans exakta läge. Risken att väldigt dyra investeringar måste rivas när/om banan realiseras är stor. ▪För industrierna är tillgången 
till befintliga stambanor viktig och får aldrig försämras vid åtgärder. För de industrier som använder järnvägen fungerar den bra som den är. ▪Informationen om 
Norrbotniabanan inhämtas idag från Trafikverket i den ordinarie mötesordningen. ▪Norrbotniabanan kommer att byggas men det är tyvärr minst 10-15 år bort. ▪Behovet 



115 
 

av banan behöver tydliggöras och de samhällsekonomiska effekterna behöver förtydligas. Politikerna från Norrland gör ett bra jobb men på riksnivå ses ofta Norrland som 
ett glest befolkat område med liten inverkan på antalet röster. ▪Kommunen har kunnat påverka valet av korridor.  

Tabell 15 Sammanfattning intervju 3 

Sammanfattning intervju 3 (Representant från Region Nord) 
Ämnesområde Faktorer viktiga för 

samhällsutvecklingen generellt 
Hur försöker ni påverka 
samhällsutvecklingen 

Samarbete med andra aktörer/myndigheter, 
hur fungerar det? 

Ämnesnummer [2] [3] [4] 
 
(Bilaga 6 – 
Intervju 3) 

+ tillgång på bostäder och 
arbetstillfällen, infrastrukturen för att 
transportera oss till bostäder och 
arbetstillfällen, regionförstoring vilket 
ger en större arbetsmarknad. 
– bostadsbrist, ersätta de stora 
pensionsavgångarna, rekrytera 
kvalificerad arbetskraft 

Inom kollektivtrafiken är turtätheten uppbyggd 
kring arbetspendling, inom tätorter, medan det 
på landsbyggden är skoltiderna som styr 
turtätheten. Den uppdelningen av hur 
turtätheten är uppbyggd gör att människor på 
landsbyggden har svårare att använda 
kollektivtrafiken för arbetspendling. 

Driver tillväxtberedningen tillsammans med 
Norrbottens kommuner, brukar kunna påverka delar 
av den nationella transportplanen. 

Norrbotniabanans utredningskorridors påverkan på samhällsutvecklingen/verksamheten 
[5] 

▪Delägare i Norrbotniabanan AB och intressent i Norrbotniabanegruppen. ▪Framgången med realiserandet av banan är störst på EU-nivå, där banan är tänkt att utgöra en 
viktig länk i det europeiska transportsystemet TEN-T. ▪Jag har deltagit i utredningar om bansträckningen men också om dess samhällseffekter. Numera är det ganska svårt 
för kommunerna att påverka processen. ▪EU är i dagsläget villiga att delfinansiera projektet med 8-10 miljarder Kronor. Trots detta har inte regeringarna i Sverige varit 
villiga att finansiera resterande pengar. I och med Brexit är det inte självklart att dessa EU pengar finns tillgängliga hur länge som helst. ▪Banan skulle underlätta 
samhällsutvecklingen eftersom den binder samman regionen, att banan inte byggts hämmar karriärmöjligheterna för människor, som idag verkar på en väldigt lokal 
arbetsmarknad. ▪Utredningskorridoren har ingen betydelse för bebyggelseutvecklingen i kommunerna, utan det är bristen på detaljplaner. Det finns ingen markbrist i 
någon av de berörda kommunerna. ▪Miljöprövningen skulle kunna försvåras om det i ett för tidigt skede bebyggdes för nära spåren. ▪Kommunerna skulle för planera sin 
verksamhet och bebyggelseutveckling vinna på att veta det exakta läget på spåret vid stationsläget och genom tätorterna. Detta för att kunna intensifiera verksamheter 
och lokaliseringar av bostäder med gångavstånd till resecentrum. ▪Det enda som saknas är en nationell finansiering av banan, staten har utsett Anders Sundström som 
nationell förhandlare för att försöka få industrin som medfinansiärer. Det känns konstigt då det trots allt är en statlig järnväg som ska byggas och det kravet aldrig tidigare 
använts vid liknade infrastrukturinvesteringar. ▪Sett ur samhällsekonomiska nyttoeffekter skulle första etappen kanske ha varit Pite-Skellefteå istället för Umeå-Dåva, vilket 
blir Sveriges dyraste industrispår. ▪Det är inte orimligt att den här typen av projekt tar tid, det tar en viss tid att arbeta fram enighet och att få fram finansieringen. 
▪Norrbotniabanan kanske skulle ha gynnats av kompletterande analyser, med en mer öppen värderingsgrund av projektets nyttor och kostnader än den använda 
transportekonomiska kalkylmodellen. ▪Norrlands befolkning, vilka på politisk nivå är helt eniga om att banan behövs i regionen utgör endast 10 % av befolkningen i Sverige, 
vilket kan göra det svårare att hitta beslutet om finansiering. Det gör att vi behöver visa nyttan med järnvägssatsningen på ett ännu tydligare sätt. 
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Tabell 16 Sammanfattning intervju 4 

Sammanfattning intervju 4 (Representant från Boverket) 
Ämnesområde Faktorer viktiga för 

samhällsutvecklingen generellt 
Hur försöker ni påverka 
samhällsutvecklingen 

Samarbete med andra aktörer/myndigheter, 
hur fungerar det? 

Ämnesnummer [2] [3] [4] 
 
(Bilaga 7 – 
Intervju 4) 

+ fungerande infrastruktur byggd på 
kollektiva lösningar, bygga med närhet 
(förtätning), attraktiva livsmiljöer, 
tillgång till arbetstillfällen och bostäder. 
– ekonomiska kriser, en fortsatt 
utveckling där bilen är norm, 
externetableringar av handelsområden 
och idrottsanläggningar, exkludering av 
vissa grupper från samhället (hur vi 
bygger), klimatförändringar. 
 

Försöker hitta möjligheter för människor att bo 
centralt eller längs utvecklade attraktiva noder 
(kollektivtrafikstråken). 
Noderna behöver grundläggande service. 
Arbetar mycket med vägledning och 
kunskapsunderlag åt kommuner och 
Länsstyrelser kring frågor som behandlar 
regional och översiktlig planering. 

Samarbetar med myndigheter, kommuner och 
regioner, samarbetet fungera bra det finns en vilja till 
dialog även om samsyn i frågorna inte alltid råder. 
Deltar i Energimyndighetens regeringsuppdrag där 
fokus de senaste åren handlat om att minska 
klimatpåverkan. 
Arbetat fram ramverket för stadsmiljöavtal 
tillsammans med Trafikverket, där kommunerna kan 
söka investeringsstöd för cykel- och 
kollektivtrafikanläggningar. 
Samarbeten med myndigheter kan vara 
problematiskt, på grund av att olika myndigheter 
förhåller sig till olika lagar. Numera råder en bättre 
samsyn och samarbetena fungerar bättre. 
Fungerat som stöd för Trafikverket vid deras 
framtagande av den nationella planen för 
infrastrukturen, för att koppla infrastrukturen till 
bostadsbyggandet. 

Norrbotniabanans utredningskorridors påverkan på samhällsutvecklingen/verksamheten 
[5] 

▪En relativt ny syn på infrastrukturlösningar är att försöka effektivisera användandet av infrastrukturlösningen. ▪Har följt debatten om Norrbotniabanan, vi yttrar oss endast 
i infrastruktursatsningar på nationell nivå med stora samhällseffekter. ▪Det gäller att tydligare visa att banan bidrar till tillväxten i regionen, gärna med kopplingar till 
flygplatser och hamnar. Den ökar chanserna till matchningar på arbetsmarknaden. Vidare gäller det att tydliggöra miljövinsterna och tidsvinster för person- och godstrafiken 
i regionen. ▪Riksintressen kan sätta käppar i hjulen på den kommunala nivån, de hindrar kommunerna att utvecklas i den riktning som kommunerna vill. Det gäller även 
detaljplaner som arbetats fram för att säkerhetsställa åtkomsten till riksintresset. ▪Det är viktigt att kommunerna har en tydlig dialog med i första hand Trafikverket och 
att de fortsätter att ifrågasätta och driva frågan. ▪Tanken med riksintressesystemet är att kommunerna kan pröva sin planering mot riksintresset, inte att det ska vara ett 
stoppområde för planering och etablering. En anledning till varför många kommuner inte prövar sin planering mot riksintressen oftare är att kostnaden är stor medan 
chansen att vinna gehör för planerna är små. ▪Det finns många industriföretag i Sverige som övergett orter när förutsättningarna för transporter inte längre varit rätt, 
konkurrenskraften blir för dålig. Det gör att osäkerheten kring banan realiserande kan få industrier att koncentrera sina satsningar på andra orter med tydligare 
förutsättningar. Sydostlänken är ett exempel på där det förekommit hot om att flytta verksamheter från orter (IKEA och Volvo). ▪Det finns ingen patentlösning på hur 
processen med ett riksintresse för kommunikationer ska kunna bli mer på en linje. 
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Tabell 17 Sammanfattning intervju 5 

Sammanfattning intervju 5 (Representant för fastighetsmarknaden) 
Ämnesområde Faktorer viktiga för 

samhällsutvecklingen generellt 
Hur försöker ni påverka 
samhällsutvecklingen 

Samarbete med andra aktörer/myndigheter, 
hur fungerar det? 

Ämnesnummer [2] [3] [4] 
 
(Bilaga 8 – 
Intervju 5) 

+ boendemiljön, allmän service 
(välfärdstjänster), fungerande 
infrastruktur, attraktiva orter, 
arbetstillfällen, bostäder och nöjen. 
– demografiförändringen i samhället, de 
yngre flyttar medan de äldre blir kvar. 

Förmedla och hjälpa till att skapa en positiv 
flyttkedja. I Piteå byter folk inte hus speciellt 
ofta. Det håller på att ändras eftersom priserna i 
kommunen ökar och tillgången på objekt är 
relativt liten. För tillfället råder det nästan 
bostadsbrist i kommunen. 

Samarbetar mest med besiktningsmän och olika 
banker, ett samarbete som fungerar bra. 

Norrbotniabanans utredningskorridors påverkan på samhällsutvecklingen/verksamheten 
[5] 

▪Norrbotniabanan ställer till olägenheter för människor inom korridoren. ▪Det händer och har hänt flera gånger att säljare, men också köpare, väljer att dra sig ur den 
planerade försäljningen på grund av läget i korridoren. Fastigheterna når inte det potentiella försäljningspriset. ▪Det finns nästan inga osäljbara fastigheter, på grund av 
bristen på fastigheter att sälja, men prisbilden blir inte alltid den förväntade. ▪Det finns platser där det inte är tillåtet att bygga ut sin fastighet, vilket påverkar människors 
dagliga liv. ▪Utredningskorridoren lägger en våt filt över all markanvändning inom korridoren vilket påverkar möjligheterna för kommunen att planera markanvändningen 
på ett bra sätt. ▪Osäkerheten som den rådande processen försätter människor i är fruktansvärd. Det är obegripligt att myndigheter kan behandla människor på detta sätt. 
Det borde gå att bestämma vart järnvägsspåret ska gå för att minimera påverkan för resterande människor i korridoren. De berörda fastigheterna borde gå att börja lösa 
in redan nu. ▪Korridoren hotar inte vår verksamhet men den påverkar omsättningen, vilket är sekundärt kontra den osäkerhet och som de drabbade individerna utsätts 
för. ▪Korridoren påverkar samhällsutvecklingen på många sätt, främst genom att den genererar osäkerhet och försiktighet. ▪För att Norrbotniabanan ska prioriteras måste 
rikspolitikerna inse att Sverige är bra mycket större än Stockholm. 

 

  



118 
 

Tabell 18 Sammanfattning intervju 6 

Sammanfattning intervju 6 (Representant från industrin) 
Ämnesområde Faktorer viktiga för 

samhällsutvecklingen generellt 
Hur försöker ni påverka 
samhällsutvecklingen 

Samarbete med andra aktörer/myndigheter, 
hur fungerar det? 

Ämnesnummer [2] [3] [4] 
 
(Bilaga 9 – 
Intervju 6) 

+ tillgång till arbetskraft, bra 
infrastruktur och smörjmedel i systemet 
(politisk vilja att fatta svåra men korrekta 
beslut), tillgång till en större 
arbettsmarknadsregion än tidigare. 
– bristen på kompetent arbetskraft för 
att klara de gigantiska 
pensionsavgångarna som väntar. 

Genererar ekonomisk tillväxt och erbjuder 
arbetstillfällen på orten. 
Försöker inte påverka hur kommunen ska 
utveckla samhället med bostäder och andra 
verksamheter ifall de inte inkräktar på de behov 
vi har av infrastruktur och markanvändning. 
Effektiviseringar görs för att klara den väntade 
bristen på arbetskraft. 

Med underleverantörer och leverantörer, viktiga 
samarbeten som fungerar normalt. Hela 
produktionen sänds från fabriken med järnväg. 
Länsstyrelsen agerar tillsynsmyndighet medan 
kommunen hanterar plan- och bygglovsärenden. Det 
förekommer samarbete med Räddningstjänsten. 
På det stora hela fungerar samarbetena bra, även om 
det förekommer att vi inte har 100 % samsyn. 

Norrbotniabanans utredningskorridors påverkan på samhällsutvecklingen/verksamheten 
[5] 

▪Deltar och sponsrar referensgruppen för utredningen. ▪Utöver informationen från referensgruppen inhämtas information på övergripande nivå från våra nyhetsbrev. 
▪Utredningskorridoren påverkar för tillfället inte vår verksamhet på något sätt. Den befintliga järnvägen tillfredsställer för närvarande våra transportbehov. Vi transporterar 
för närvarande hela produktionen och en del av råvarorna på järnväg (totalt 540 000 ton), vi har inga indikatorer som visar att den befintliga järnvägen inte skulle klarar 
våra framtida transportbehov.  ▪För oss är det viktigaste att det inte blir några störningar i tågtrafiken under realiserandet av banan. Vi har inte försökt påverka dragningen 
av korridoren. Helst skulle vi vilja ha triangelspår eftersom det ökar flexibiliteten. Vi motsätter oss en flytt av bangården vi har på Svedjan och kan förstå att våra 
konkurrenter inte gillar en eventuell flytt av den centralt belägna bangården. ▪I de fall vi hade haft behovet att utöka produktionen till den grad att järnvägen inte klarar 
våra behov hade osäkerheten kring banan kunnat göra att vi överväger att investera och satsa på andra orter, med bättre förutsättningar. Ovissheten gör att det inte tas 
några beslut om eventuella satsningar som kräver en viss typ av infrastruktur. ▪För tillfället räknar vi inte med Norrbotniabanan i våra kalkyler, det gör nog ingen annan 
heller. ▪Norrbotniabanan skulle innebära positiva effekter på samhällsutvecklingen, kanske främst för persontrafiken. För industrin är satsningar på driftsäkerheten på 
befintlig järnväg en tillräckligt bra lösning. ▪För att komma till rätta med längden på processen krävs att politikerna vill fatta rätt beslut. Sedan borde de gå att göra någonting 
åt dessa oändliga överklaganden (utan att äventyra den demokratiska processen), det fördröjer och fördyrar projekten. Ibland känns det som att politiker fattar en del 
beslut utifrån en popularitetsskala. 
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Tabell 19 Sammanfattning intervju 7 

Sammanfattning intervju 7 (Representant för Länsstyrelsen) 
Ämnesområde Faktorer viktiga för 

samhällsutvecklingen generellt 
Hur försöker ni påverka 
samhällsutvecklingen 

Samarbete med andra aktörer/myndigheter, 
hur fungerar det? 

Ämnesnummer [2] [3] [4] 
 
(Bilaga 10 – 
Intervju 7) 

+ Tidig dialog, mellan stat, kommun och 
investerare, gemensam lägesbild med en 
gemensam vision för länets 
utvecklingsmöjligheter, samordning 
internt och mellan olika myndigheter, 
kompetensförsörjning (det råder stor 
brist inom planeringsområdet), 
kommunikationslösningar för att 
attrahera nya medborgare, stort utbud 
av kvalitativa upplevelser och tjänster, 
bygga med kvalité en högre 
ambitionsnivå på helhetsbilden, 
regionala aktör som samordnar den 
fysiska planeringen. 
– Inte planera utifrån de behov som 
finns, demografifördelningen i 
befolkningen, svag marknad, utebliven 
investeringsvilja. 

Vi stöttar och vägleder kommunerna i olika 
planeringsfrågor. Yttrar oss främst på 
detaljplanerings- och översiktsplaneringsnivå. 
Samordnar mellan olika statliga intressen när en 
plats förädlats (riksintressen). 
Fungerar som en aktör som tar ett 
helhetsperspektiv för den fysiska planeringen. 

Kan förbättra samordningen mellan de olika statliga 
intressena, men även mellan kommun och stat. 
Bra samarbete med byggindustrin, kommunerna och 
andra statliga myndigheter. 
Det är sällan vi säger blankt nej, utan vi försöker 
falltid hitta bättre lösningar genom en tidig dialog. 
Vi används som ett föredöme i hur arbetet mot 
kommunerna kan bedrivas. 

Norrbotniabanans utredningskorridors påverkan på samhällsutvecklingen/verksamheten 
[5] 

▪Utredningen har pågått alldeles för läng och lägger en våt filt över regionen, som försvårar planeringen och samhällsutvecklingen. ▪Vi hade resurser avsatta i början av 
utredningsarbetet och deltog i styrgruppsarbetet. ▪Att etablera inom korridoren är svårt eftersom Trafikverket måste värna riksintresset, vilket ger fler nej än ja till planer 
inom intresset. Den största utmaningen är att Trafikverkets styrning som gör att de slentrianmässigt, utan djupare utredningar, säger nej till alla förslag som inkräktar på 
riksintresset.  ▪Upplevelsen är att de flesta etableringsplaner inom korridoren stannar vi idéer eftersom man vet av erfarenhet att det är nästan omöjligt att komma till en 
lösning. ▪Piteå kommun har missat flera etableringar på grund av utredningskorridoren (bland annat byggvaruhuset K-rauta). För kommunerna är alla investeringar viktiga, 
de skapar arbetstillfällen och tillväxt. ▪Det vore önskvärt om frågorna utreddes djupare istället för att slentrianmässigt säga nej. Det finns med säkerhet ett flertal 
etableringsförfrågningar som skulle kunna genomföras utan att påverka syftet med riksintresset och den tänkta järnvägen. ▪Korridoren begränsar tillväxten i regionen. 
▪Kalkylmodellen måste förbättras då de kan skilja mellan olika projekt. ▪Norrbotten får relativt lite investeringspengar från regeringen trots mängden naturresurser och 
andelen tung industri. Det gör att vi behöver fler starka röster i rikspolitiken, Peter Eriksson är ett bra exempel. ▪Det borde finnas en investeringssäkring när riksintresset 
över en region beslutas. ▪Det borde finnas pengar för att bedriva planeringen åtminstone fram till färdig järnvägsplan. Sedan kan själva järnvägen byggas i etapper. ▪Viktigt 
att starta byggandet även om startetappen kanske inte är den bästa ur samhällsekonomisk synpunkt. ▪Optimistisk gissning är att vi kan åka kustjärnvägen till år 2040. 



120 
 

Tabell 20 Sammanfattning intervju 8 

Sammanfattning intervju 8 (Representanter från Trafikverket) 
Ämnesområde Faktorer viktiga för 

samhällsutvecklingen generellt 
Hur försöker ni påverka 
samhällsutvecklingen 

Samarbete med andra aktörer/myndigheter, 
hur fungerar det? 

Ämnesnummer [2] [3] [4] 
 
(Bilaga 11 – 
Intervju 8) 

+ Tydligt samarbete mellan alla aktörer, 
företagande, bra boenden, möjlighet till 
arbetspendling, större 
arbetsmarknadsregion, tillgång till olika 
samhällstjänster (utbildning, kultur, 
nöjen och turism samt sjukvård, skola 
och mataffär), delaktighet och möjlighet 
att påverka utvecklingen, miljömässigt 
hållbara kommunikationer (bra 
infrastrutur). 
– brist på bostäder, brist på kompetent 
personal, brist på arbetstillfällen, det 
rådande säkerhetsläget i omvärlden. 

Samhället/staden ska utvecklas samtidigt som de 
regionala kommunikationerna utvecklas på ett 
långsiktigt hållbart och lönsamt sätt. 
Försöker se en helhet i planeringen. 
Då vi till stor del styrs av en politisk agenda i hur 
pengarna fördelas får vi inte bestämma allting 
själva. 

Försöker att ha ett bra samarbete med alla aktörer 
och myndigheter, eftersom grunden till ett lyckat 
projekt är: tillsammans genom delaktighet och 
samarbete. 
Bra dialog och samarbete med näringslivet men också 
med kommunerna. 

Norrbotniabanans utredningskorridors påverkan på samhällsutvecklingen/verksamheten 
[5] 

▪Svårt att vara flexibel och lösningsorienterad på grund av riksintresset. En lagstiftningsfråga, korridoren finns för att inte äventyra den samhällsekonomiska lönsamheten 
i kalkylen. ▪Lokala och regionala planer fryser inne på grund av brist på investeringspengar, där Norrbotniabanans korridor utgör en osäkerhetsfaktor som gör investerarna 
osäkra. Det kan göra att investeringarna koncentreras till mer fördelaktiga orter med större tydlighet i planeringen. ▪Risken med att en process tar lång tid (väldigt lång tid) 
är att de ingående förutsättningarna hinner ändras. Det gör att risken för felkalkyleringar ökar men också att näringslivet satsar på andra mindre osäkra platser. ▪Känslan 
är att investeringarna i kommunerna fortsätter men det extra lyftet uteblir. De stora aktörerna på marknaden har inget val medan flertalet mindre aktörer säkerligen 
skjuter upp eller slutar ut att investera på grund av osäkerheten. ▪För industrin satsningar är inte korridoren den hämmande faktorn utan snarare det faktum att 
järnvägskapaciteten inte byggts ut. ▪Valet av startetapp gör att man kan börja räkna in nyttor ganska snabbt, men det är först när hela banan byggts som de stora 
samhällsekonomiska vinsterna går att räkna hem. Den först etappen med svårforcerad terräng utgör nästan en garant för att resterande delen av järnvägen blir byggd. 
▪Norrbotniabanan påverkar även vårt arbete då den gör det svårt för oss att hitta bra lösningar på trafiksituationen efter Timmerleden. Risken finns att förbättrande 
investeringar blir meningslösa då de måste rivas när järnvägen till sist byggs. ▪Det förekommer en och annan ansökan om bygglov i korridoren, det generella svaret på 
dessa är nej. Byggrätten i gällande detaljplaner gäller vilket gör att antalet bygglovsansökningar som kommer in till Trafikverket blir mindre, det är först vid ändringar i 
detaljlaner som Trafikverket kan yttra sig. I Piteå har kommunen varit bra på att acceptera att det inte beviljas bygglov i korridoren. I Luleå var det nyligen en konflikt kring 
en önskan från kommunen att etablera inom korridoren, kommunen fick lösa problemet med att köpa in annan mark belägen utanför korridoren. Det finns den möjligheten 
för kommunerna, att etablera på andra platser. För mycket investeringar inom korridoren kan äventyra hela lönsamheten för järnvägskalkylen. Parallellt med 
järnvägsutredningarna har kommunerna uppdaterat sina översiktsplaner, därför finns det en samsyn om var de stora strukturerna i samhället ska finnas. ▪Kom ihåg att 
järnväg är relativt stel i sin konstruktion, det viktigaste vid bygglovsansökningar är att vi får vara delaktiga (ibland kan en lösning hittas), ibland kan det enskilda intresset 
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vara större än det allmänna (Länsstyrelsen kan bevilja bygglov trots ett nej från oss). Processen visar att det finns en komplicerad gråzon kring hur bygglov och investeringar 
inom korridoren ska behandlas. Det gör det svårt att veta hur man ska förhålla sig till den typen av problem. ▪En inlöst fastighet löses in med marknadsvärdet plus 25 %. 
Det gör att om du bara ska bo i en fastighet behöver du inte förlora några pengar. I samband med järnvägsutredningen visste de flesta boenden att de påverkas av 
korridoren, nu är det lite mera osäkert. ▪Norrbotniabanan genererar ett vacuum som påverkar kommunernas möjligheter att planera. När det sedan inte händer någonting 
under väldigt lång tid finns en riska att kommunerna måste reagera och bygga bort bostadsbristen på andra platser än de bäst lämpade platserna. ▪Det hade varit önskvärt 
om järnvägsutredningen hade följts av pengar. Den här typen av investeringar kanske måste föregås av en annan politisk process, där det råder större enighet bland de 
politiska partierna. ▪Prioriteringsordningen mellan olika projekt är en politisk fråga, kalkyler och utredningar fungerar som beslutsunderlag. Enligt utredningar spelar 
kalkylerna mindre roll än önskvärt vid politiska beslut. ▪Utifrån de lagar och regelverk som finns idag kan vi inte göra någonting för att påverka eller påskynda processen. 
Allt är politiska beslut. ▪Korridoren påverkar samhällsutveckling negativt.   

 

 

Tabell 21 Sammanfattning intervju 9 (frågor via mail) 

Sammanfattning intervju 9 (Representant från Plan, Bygg och Mark Piteå kommun: Samhällsbyggnad) 
Ämnesområde Faktorer viktiga för 

samhällsutvecklingen generellt 
Hur försöker ni påverka 
samhällsutvecklingen 

Samarbete med andra aktörer/myndigheter, 
hur fungerar det? 

Ämnesnummer [2] [3] [4] 
 
(Bilaga 12 – 
Intervju 9) 

   

Norrbotniabanans utredningskorridors påverkan på samhällsutvecklingen/verksamheten 
[5] 

▪För Piteås del är Norrbotniabanan ett stort hinder för utveckling. Dels begränsar den möjligheten för enskilda fastighetsägare och dels råkar det vara så i Piteå att korridoren 
går över flera av våra verksamhetsområden. ▪Bygglovsansökningar inom korridoren remitteras alltid till Trafikverket som i princip alltid säger nej. Finns det detaljplaner, 
kan vi bevilja bygglov för då gäller detaljplanen. (Så är det så länge inte Länsstyrelsen uppmanar kommunen att ändra detaljplanen, och de har inte Länsstyrelsen gjort.) ▪Vi 
kan bevilja mindre tillbyggnader, eller byggnader som går lätt att flytta – mindre byggnader på plintar, t ex carport. Attefall ger vi också startbesked under dessa 
förutsättningar. ▪Förra året hade vi 689 lovärenden. Många ärenden inom korridoren ”avvärjs” genom att vi får frågan innan bygglov lämnas in. ▪Beträffande avslag tas 
dessa ofta i SBN och vi kan inte heller där säga hur många de är. De kan räknas på ena handens fingrar. 
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7 Analys & Diskussion 
I detta kapitel diskuteras och analyseras resultatet av den genomförda studien. Vidare diskuteras även 
teorin, Piteå, Norrbotniabanan och studiens metod i kapitlet för att i nästföljande kapitel 
sammanfattas i studiens slutsatser. 

7.1 Resultat av intervjuer 
Analysen och diskussionen av resultatet behandlas under underrubrikerna som de olika 
ämnesområdena har i Bilaga 1 – Intervjuguide – Färdig version. Resultatet sammanfattas i en 
gemensam analys, som finns att studera i Tabell 22. I Tabell 22 har ett gemensamt resultat arbetats 
fram utifrån Tabell 13 till Tabell 21 i kapitel 6 Resultat. 

Tabell 22 Analys av intervju 1-9 

Intervju Analys 
Intervju 1-9 

Ämnesområde Faktorer viktiga för 
samhällsutvecklingen 
generellt 

Hur försöker ni påverka 
samhällsutvecklingen 

Samarbete med andra 
aktörer/myndigheter, 
hur fungerar det? 

Ämnesnummer [2] [3] [4] 
 + bra infrastruktur 

+ tillgång till bostäder 
+ tillgång till arbeten 
+ attraktiv stad (service, kultur, 
nöjen, bra miljöer osv.) 
– demografiförändringen i 
samhället (brist på kompetent 
arbetskraft, arbetskraftsbrist) 
– avsaknad av ekonomisk tillväxt 
(näringsliv, investeringsvilja, 
arbetsbrist, stagnation) 
– inte planera för behoven i 
samhället 

▪Helhetsbild av 
samhällsplaneringen (planera 
istället för att reagera) 
▪Attraktiv stad (förtätning och 
kollektivtrafiknoder, 
blandstad) 
▪Bra infrastruktur. 
Vägledning och 
kunskapsunderlag. 
▪Ekonomisk tillväxt och 
arbetstillfällen. 
▪Politisk styrd organisation. 

▪Samarbetet internt och 
externt fungerar över lag 
bra. Dialogen är alltid god 
även om det inte alltid 
råder samsyn. 
▪Förutsättningarna för 
samarbete mellan olika 
aktörer varierar 
(tidsåtgång och möjlighet 
att påverka varierar på 
grund av rådande 
regelverk) 
▪Internt kan samordningen 
(ett enat ansikte utåt) bli 
bättre. 

Norrbotniabanans utredningskorridors påverkan på samhällsutvecklingen/verksamheten 
[5] 

▪Korridoren lägger en våt filt över hela samhället och påverkar samhällsutvecklingen negativt. ▪Osäkerheten kring 
banans realiserande skapar negativa effekter på samhällsutvecklingen (planeringssvårigheter, investeringssvårigheter 
och förbättringssvårigheter med mera). ▪Korridoren har en begränsad effekt på bostadsbyggandet (saknas planer) 
▪Korridoren har en måttlig effekt på verksamhetsområden (industrietableringar har uteblivit) ▪Påverkar tillgången på 
bostadsmark, främst i centrum. ▪Påverkar möjligheterna till en bra planering av samhällsutvecklingen eftersom 
alternativa lägen måste väljas ▪Påverkar inte industrin i dagsläget, den räknar inte med någon ny järnväg 
▪Fastighetsvärden inom korridoren påverkas, försäljningar och köp uteblir. ▪Startetappen kan ifrågasättas, 
samhällsekonomiskt. ▪Stora industriinvesteringar kan koncentreras till andra orter med säkrare förutsättningar (har 
inte hänt ännu). ▪Norrland är ur ett politiskt perspektiv relativt obetydligt (glest befolkat). Vilket gör att de politiska 
beslutet är svårare att realisera. ▪Tydliggöra samhällsvinsterna och bidraget till tillväxten bättre (kalkylmodellen 
kunde vara bättre, gods undervärderat med mera). ▪Bygglov kan beviljas inom korridoren men det är väldigt 
begränsat, påverkar främst Pitholm. Byggrätten i gällande detaljplaner gäller vilket gör att antalet 
bygglovsansökningar som kommer in till Trafikverket blir mindre, det är först vid ändringar i detaljplaner som 
Trafikverket kan yttra sig. ▪Förbättringsåtgärder på befintlig infrastruktur är mycket svårt, även förskottering är svårt 
att genomföra. Allt på grund av att läget på spåret inte kan bestämmas. ▪Önskas en avsmalning av korridoren, främst 
genom centralorten. ▪Önskas en tidsangivelse för när banan ska byggas. ▪Investeringsbeslut vid påbörjan av utredning 
skulle ta bort påverkan på samhällsutvecklingen helt. 



123 
 

 

7.1.1 Faktorer viktiga för samhällsutvecklingen generellt 
Faktorerna som anses skapa en attraktiv boende ort är individuella och skiljer sig från individ till individ 
men det hjälper att försöka tydliggöra för vem och vad det är som ska vara attraktivt( 3.7.1). Vid 
analysen av intervjuerna framkom ändå en enighet kring de faktorer som är viktiga för 
samhällsutvecklingen, även om det fanns en del skillnader (se Tabell 13 till Tabell 21 i kapitel 6 
Resultat). De faktorerna som respondenterna ansågs vara av störst vikt, utan inbördes ordning, var: 

• Bra infrastruktur 
• Tillgång till bostäder 
• Tillgång till arbeten 
• Attraktiv stad 

(Tabell 22) 

Det är viktiga faktorer men de är också stora och abstrakta faktorer. Attraktiv stad är ett abstrakt och 
svårpreciserat ord som faktor. Attraktivitet är något som sitter i betraktarens ögon (3.7.1) även om det 
finns teoretiskt beskrivet i TRAST. Respondenterna från kommunen (Bilaga 5 – Intervju 2) uttryckte 
problemet bra när de nämnde att det är viktigt att komma ihåg att bygga stad. Bygga stad med allt vad 
de innebär, det innebär naturligtvis att det finns tillgång till bostäder, arbeten och en bra infrastruktur 
men det innebär mycket mer. Det innebär att platserna mellan husen är attraktiva för de som kommer 
att ha ett behov av att vistas på dessa platser. Det betyder att gator, torg och andra publika ytor i 
staden stimulerar till interaktioner mellan människor och bjuder in till möten. 

Attraktivitetsfaktorerna som forskningen brukar framhålla är på ortsnivå: 

• Tillgång till god natur 

• Bra infrastruktursystem 

• Bra service 

• Kompetent personal och god standard på skolor och högskolor 

• Kultur och trygghet, socialt kapital 

(3.7.1) 

Även dessa attraktivitetsfaktorer är ganska vida och ytliga och lämnar mycket till betraktaren. Det en 
individ tycker är en bra tillfredställande infrastruktur kanske en annan individ, med andra preferenser 
inte tycker är tillfredställande. Det finns generella mått, tillgång till gods-, bil-, kollektiv-, och GC 
transport i hela orten, tillförlitlighet och säkerhet, men även dessa mått är i stor utsträckning en 
upplevelse utifrån individens personliga preferenser.  Faktorerna visar snarare på vad som inte gör en 
ort attraktiv, är inte servicen bra är orten inte attraktiv. För att en ort ska lyckas i konkurrens behöver 
den ytterligare framgångsfaktorer, experter inom området brukar lyfta fram faktorer som ger ett 
varumärke: 
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• Eldsjälar – visionärer 

• Ledarskap och politisk vilja 

• Mångfald, socialt och kulturellt 

• Organisationskultur genom nätverk 

• Kulturområden och byggnader 

(3.7.1) 

För tillfället är bostadsbehovet i landet stort och då diskuteras hur kraven ska sänkas på bostäderna 
och dess omgivningar för att de ska bli billigt att bygga och billigt att bo. Är verkligen sänkta krav 
någonting som gör ett samhälle mer attraktivt.  

Kommunen menar enligt Bilaga 5 – Intervju 2 att de är svårt att hitta en strategi för en bra planering 
när det råder osäkerhet kring när/om Norrbotniabanan kommer realiseras. Osäkerheten gör att 
alternativa vägar måste väljas. Järnvägsutredningen har varat för länge och försvårat planeringen och 
samhällsutvecklingen i regionen menar även respondenten från Länsstyrelsen (Bilaga 10 – Intervju 7). 
Det gör att kommunerna längs med det planerade järnvägsstråket förmodligen inte kan tillgodogöra 
sig alla positiva aspekter av en bra planering eftersom stora delar av arealen har begränsade 
möjligheter att planeras. För att en ort som Piteå ska kunna attrahera individer att flytta till Piteå vilket 
behövs både för att klara den ekonomiska tillväxten men också demografiförändringen som sker i 
samhället. För att attrahera en individ att flytta till en ort som Piteå finns det några faktorer som styr. 
Det gäller för det första att det finns en trygg och säker bostad, men gäller naturligtvis även andra 
grundläggande behov (3.7.3). Efter att de grundläggande behoven är uppfyllda kräver individer en hel 
del andra saker för att en ort ska bli aktuell. Kraven är inte förhandlingsbara men en förutsättning för 
att en flytt till en ort ska vara aktuell (3.7.3). Det lilla extra som gör att en ort vinner över en annan ort 
vid val av bostadsort handlar om de personliga preferenserna (3.7.3). Det som kommunens 
samhällsplanerare i Bilaga 5 – Intervju 2 menar när de använder uttrycket ”bygga stad”. 

För att den långsiktiga ekonomiska tillväxten ska fortsätta vara positiv är den beroende av en 
resursanvändning som är effektiv (3.7.1). Det finns några hot mot den positiva samhällsutvecklingen 
som vi lärt oss går hand i hand med den ekonomiska tillväxten. Enligt de intervjuade personerna i 
denna studie är de största hoten mot en positiv samhällsutveckling: 

• Demografiförändringen i samhället, vilket gör det svårare att hitta kompetent arbetskraft, 
arbetskraftbrist. 

• Avsaknad av ekonomisk tillväxt, för näringslivet ger en brist på investeringsvilja. 
• Arbetsbrist, stagnation. 
• Inte planera för behoven i samhället. 

(Tabell 22) 

De intervjuade personernas gemensamma faktorer som anses hot mot en positiv samhällsutveckling 
är bra faktorer. Det visar att en avsaknad av de faktorerna som de deltagande individerna i denna 
studie anser vara viktiga för en positiv samhällsutveckling ger negativa effekter. i de fall planeringen 
inte klarar att tillgodose behoven i samhället, oavsett anledning kommer stadens attraktivitet 
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eventuellt att påverkas negativt. Brister i investeringsviljan gör det svårare att upprätthålla en bra 
infrastruktur, tillgången på bostäder och arbetstillfällen, samtidigt som demografiförändringen i 
samhället kommer göra konkurrensen mellan städerna större. Det gäller att vara tillräckligt bra för att 
attrahera kompetent arbetskraft i en allt hårdare konkurrens från allt fler städer.  

7.1.2 Hur försöker ni påverka samhällsutvecklingen 
De intervjuade personernas organisationer har olika funktioner i samhället, varför det är naturligt att 
det skiljer en hel del i hur de försöker påverka samhällsutvecklingen. De viktigaste som de olika 
personerna som intervjuades till denna studie påpekade var: 

• Tillgodose regionens behov av effektiva logistiklösningar, en god infrastruktur för de 
verksamheter som finns inom regionen (Tabell 13). 

• Planera istället för att reagera, helhetsbild av planeringen och bygga en blandstad. Förstärka 
befintlig service genom förtätning.(Tabell 14) 

• Utveckla kollektivtrafikens turtäthet för att möjliggöra arbetspendling även för landsbygden 
(Tabell 15). 

• Tar fram kunskapsunderlag som behandlar planering på regional och översiktlig nivå. Försöker 
hitta möjligheter för människor att bo centralt eller längs utvecklade attraktiva noder, där 
kollektivtrafiken är väl utbyggd.(Tabell 16) 

• Hjälper till att skapa en positiv flyttkedja genom att förmedla lediga fastigheter (Tabell 17) 
• Generera ekonomisk tillväxt och erbjuder arbetstillfällen på orten, effektiviserar för att klara 

bristen på arbetskraft (Tabell 18). 
• Samordnar mellan de statliga intressena, vägleder i planeringsfrågor. Tar ett helhetsperspektiv 

för den fysiska planeringen. (Tabell 19) 
• Styrs av en politisk agenda men försöker se en helhet i planeringen. Samhället ska utvecklas 

samtidigt som de regionala kommunikationerna ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart och 
lönsamt sätt. (Tabell 20) 

Det är klart det kan bli vissa meningsskiljaktigheter när flera olika instanser vill ta ett helhetsgrepp över 
den fysiska planeringen, särskilt när de har olika agendor. Trafikverket verkar naturligtvis med det 
regionala kommunikationssystemet som främsta intresse medan kommunen vill planera på bästa sätt 
för kommunens innevånare. Det är inte alltid att dessa olika infallsvinklar på planering genererar planer 
som är lika för de olika planerande myndigheterna.  

Det som kan klargöras utifrån den sammanställning som gjorts i Tabell 22 är att alla de som deltagit i 
intervjuer i detta arbete har en gemensam önskan att samhället ska utvecklas på ett positivt sätt. 
Trafikverket vill gärna vara lösningsinriktat för en positiv samhällsutveckling men styrs av en politisk 
agenda (Bilaga 11 – Intervju 8 - Trafikverket), vilket gör att de inte kan bestämma helt själva var och 
hur pengarna ska fördelas. Eftersom alla tillfrågande parter tycker att Norrbotniabanan bör byggas 
finns också en samsyn i att utredningskorridoren påverkar samhällsutvecklingen (Tabell 22). 

7.1.3 Samarbete med andra aktörer/myndigheter, hur fungerar det 
De gemensamma insikterna från intervjuerna i denna studie sammanfattas i Tabell 22 medan en 
enskild bild av varje intervju kan studeras i Tabell 13 till Tabell 21, för ytterligare fördjupning kan Bilaga 
4 – Intervju 1 - Hamnverksamhet till Bilaga 12 – Intervju 9 – Piteå kommun [2] studeras. 

På det stora hela fungerar arbetet med andra aktörer/myndigheter bra, även det interna samarbetet 
inom den egna organisationen fungerar bra. Det finns alltid en ambition att föra en bra dialog även det 
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inte alltid råder samsyn i sakfrågorna. (Tabell 22) Det finns många anledningar till att samarbetet ibland 
fungerar lite sämre. Exempelvis menar representanten för hamnverksamhet att dialogen med 
Trafikverket fungerar bra men att det är svårt att påverka utfallet av samarbetet (Bilaga 4 – Intervju 1 
- Hamnverksamhet). Det kan bero på det komplexa i Trafikverkets uppdrag från regeringen, att arbeta 
för att de transportpolitiska målen uppfylls och fungerar i hela Sverige (3.3). Vidare ska Trafikverket 
bevaka och bedöma vilka riksintressen för kommunikationer som behövs i Sverige, för alla fyra 
trafikslagen (3.3.2). Eftersom huvuddragen i Trafikverkets Nationella plan för transportsystemet 
beslutas av regeringen, inte alltid på samhällsekonomiska bedömningar (3.3.4.1), kan det bli 
meningsskiljaktigheter om hur Trafikverket använder skattepengarna. Enligt Trafikverkets 
representanter i denna studie är det svårt att vara lösningsorienterad i frågor kring Norrbotniabanan 
på grund av riksintresset, vilket gör det till en lagstiftningsfråga (Bilaga 11 – Intervju 8 - Trafikverket). 
Representanterna från Trafikverket hävdar att de har ett bra samarbete och tydlig dialog med 
kommunerna men också med näringslivet (Tabell 20). Eftersom Trafikverket verkar för att 
kommunikationerna ska fungera för alla i hela Sverige kan det naturligtvis bli motsättningar när 
näringslivet och kommunerna har en betydligt mer lokal marknad som de verkar på. För att kunna 
tillmötesgå behoven som finns för näringslivet och kommunerna görs ofta utredningar tillsammans 
med kommunerna (Bilaga 11 – Intervju 8 - Trafikverket). Kommunen menar att dialogen med 
myndigheter som Trafikverket, Boverket och Länsstyrelsen fungerar bra efter de förutsättningar som 
finns, men att de ofta råder långa handläggningstider vilket kan fördröja planeringsprocessen (Bilaga 
5 – Intervju 2 – Piteå Kommun [1]). 

För att ytterligare förstärka kommunernas möjligheter att påverka planeringen av transportsystemet 
har en mer sammanhållen planeringsprocess introducerats för vägar och järnvägar, vilket medger 
bättre och tidigare samordning i planeringsfasen (3.3.3). Allt för att undvika utdragna 
prövningsprocesser i kommunernas detaljplaneringsprocess (3.3.6.1). Tidiga dialoger med alla 
inblandade aktörer är någonting som även Länsstyrelsen förespråkar (Bilaga 10 – Intervju 7 - 
Länsstyrelsen). En tidig dialog med berörda aktörer gör att enighet kring de övergripande frågorna kan 
skapas (3.3.6.1). En enighet i ett tidigt skede i planeringsprocessen mellan de berörda aktörerna 
förkortar sannolikt tiden för detaljplaneringsprocessen i kommunerna. Även Piteå kommun lyfter fram 
vikten av en nära dialog i trafikplaneringen med Trafikverket när staden förtätas för att behålla den 
goda miljön som finns i Piteå idag (5.4.1.6). Frågan är om den nya lagstiftningen från 2013 om en ny 
sammanhållen planeringsprocess (3.3.6) löser det investeringsvacuum som riksintressets överlägsna 
ställning vid markanvändningsplanering innebär( 3.3.2). 

Den intervjuade representanten från Länsstyrelsen tror att lösningarna blir bättre genom en tidig 
dialog och hävdar att det är en av de viktigaste faktorerna för en positiv samhällsutveckling (Bilaga 10 
– Intervju 7 - Länsstyrelsen) Det framhålls som en framgångsfaktor vid utvecklingen av 
stationssamhällen, att gemensamma mål för samhällsutvecklingen arbetas fram tidigt i processen 
(3.7.3.2). Vid planer på etableringar som kan äventyra den ekonomiska kalkylen för den planerade 
användningen av riksintresset menar också Boverkets representant i detta arbete att dialogen, främst 
med Trafikverket, är bland det viktigaste för att minska problemet att planera för kommunerna (Bilaga 
7 – Intervju 4 - Boverket). 

Trafikverket har tillsammans med andra aktörer arbetat fram underlag för att underlätta planeringen 
av bebyggelsen i stationsnära lägen (3.7.3), men ingen bra lösning på hur planeringen ska kunna 
fortskrida i och kring ett riksintresse för kommunikationer, såsom Norrbotniabanans 
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utredningskorridor. Förtätning av stationssamhällen förespråkas för att uppnå ett hållbart samhälle 
samtidigt som planering kring stationsområdet är komplext (3.7.3.1). Samtidigt är det svårt för 
kommunen att planera kring stationsområdet i Piteå. Eftersom Trafikverket har som grundprincip att 
neka alla etablering som kan påverka riksintresset negativt (Bilaga 11 – Intervju 8 - Trafikverket). Detta 
trots att den grundläggande idén är att bostäder byggs nära stationerna (3.7.3.1) och en förtätning 
runt stationerna och i stationssamhället generera en positiv samhällsutveckling (3.7.3.2). 

7.1.4 Norrbotniabanans utredningskorridors påverkan på 
samhällsutvecklingen/verksamheten 

Denna studie visar att det råder en enighet bland deltagarna i undersökningen att; 
utredningskorridoren påverkar samhällsutvecklingen negativt (Tabell 22). Hur stor den negativa 
påverkan på samhällsutveckling som utredningskorridoren har, är de intervjuade personerna lite mer 
oeniga om. 

Någonting som alla intervjupersoner nästan uteslutande kommer tillbaka till är att turerna kring 
Norrbotniabanan har skapat en osäkerhet, en osäkerhet kring vad som kommer att ske, kommer det 
att ske, när det kommer att ske. Representanten för hamnverksamheten menar att nästan ingen vågar 
investera, vilket är negativt för samhällsutvecklingen (Tabell 13, Bilaga 4 – Intervju 1 - 
Hamnverksamhet). Det är ett synsätt som dementeras men också bekräftas av industrins representant 
i denna undersökning. Industrirepresentanten menar att utredningskorridoren för tillfället inte 
påverkar verksamheten utan transportbehovet klaras med den befintliga järnvägen (Bilaga 9 – Intervju 
6 - Industrin), samtidigt som industrins representant medger att osäkerheten kring Norrbotniabanan 
hypotetiskt hade gjort investeringar på andra orter mer intressanta i de fall befintlig järnväg inte skulle 
klara behoven (Tabell 18). Redan idag gör kapacitetsbristen i järnvägssektorn att norra Sverige lider 
stor ekonomisk skada (3.10.2). Om industrin skulle sluta satsa pengar i kommunen skulle 
konsekvenserna inte vara bra för samhällsutvecklingen. Enligt representanten från Boverket har 
många industriföretag i Sverige övergett orter på grund av att konkurrenskraften blivit för dålig när 
transportsystemet inte uppfyller behovet från industrin (Bilaga 7 – Intervju 4 - Boverket). Eftersom 
många regionalt placerade industrier tillhör internationella koncerner som utan lokal hänsyn kan 
omfördela investeringarna, alternativt överge orter utan långsiktig konkurrenskraft (4.6). Även 
representanterna från Trafikverket menar att utredningskorridoren för Norrbotniabanan utgör en 
osäkerhetsfaktor som gör att investeringar kan koncentreras till orter med en tydligare planering 
(Bilaga 11 – Intervju 8 - Trafikverket). Även om Trafikverkets representanter menar att de är brister i 
kapaciteten i järnvägssektorn som hämmar industrins satsningar, inte utredningskorridoren (Tabell 
20). Kommunen menar att utredningskorridoren hindrar samhällsutvecklingen eftersom den löper 
genom flera av verksamhetsområdena (Tabell 21), det gör det svårt att etablera sig där vilket blir ett 
hinder för utvecklingen (Bilaga 5 – Intervju 2 – Piteå Kommun [1]) eftersom det är brist på industrimark 
i kommunen (Bilaga 4 – Intervju 1 - Hamnverksamhet). 

Eftersom en av den ekonomiska teoribildningens grundstenar är att individer och företag fattar beslut 
som leder till största möjliga nyttan för den enskilda individen eller företaget (3.6.2.1). Är det inte helt 
irrationellt att mena att osäkerhet gör att individer tenderar att inte investera, eftersom utfallet av 
investeringen kan ge mindre nytta för individen. Eftersom de flesta individerna till skillnad mot vad den 
ekonomiska teorin förutsätter inte kan sannolikhetsläran speciellt bra agerar ofta individen efter det 
säkraste alternativet (3.7.7.2). Det stärker ytterligare synsättet intervjupersonerna i detta arbete har, 
att osäkerheten kring Norrbotniabanan sannolikt påverkar investeringsviljan negativt i kommunen. 
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Vilket inte är bra för samhällsutvecklingen, enligt Länsstyrelsens representant är alla investeringar 
viktiga för kommunerna då de skapar arbetstillfällen och tillväxt (Tabell 19). Ett bevis på att 
osäkerheten gör att investeringar fryser inne är den åtgärdsvalsstudien som pågår för att förbättra 
trafiksituationen efter Timmerleden. Representanterna från Trafikverket medger att osäkerheten 
kring Norrbotniabanan påverkar deras arbete, risken finns att investeringar blir meningslösa då de 
måste rivas när järnvägen byggs (Tabell 20). Även åtgärdsvalsstudien för att förbättra befintlig järnväg 
fram till dess att Norrbotniabanan eventuellt byggs hade svårt att hitta lösningar som var 
genomförbara (Bilaga 4 – Intervju 1 - Hamnverksamhet). Dels för att järnvägsinvesteringar är dyra men 
också för att risken finns att de måste rivas om Norrbotniabanan kommer (Bilaga 5 – Intervju 2 – Piteå 
Kommun [1]). Det är en förklaring till vad rationella individer och företag gör när risken finns att 
investeringen inte ger avkastning, då gör de ingenting eller investerar i någonting annat med bättre 
chans till avkastning. Eftersom kriser i den offentliga sektorn gett marknadskrafterna större inflytande 
i samhällsplaneringen har den sociala rationaliteten blivit mindre viktig till förmån för den 
marknadsmässiga (3.6.2.2). 

Att kommunen anser att utredningskorridoren endast har begränsad effekt på bostadsbyggandet i 
kommunen får anses vara positivt, undantagen är Västermalm och västra kajen där påverkan är mer 
påtaglig (Tabell 14). Samtidigt anger kommunen att Pitholm påverkas marginellt, anledningen är att 
det inte finns några stora projekt planerade där. Frågan är varför det inte planeras några projekt på 
Pitholm. Eftersom Trafikverket i sitt uppdrag måste värna riksintresset (3.3.2) säger de som regel nej 
till alla etableringsplaner inom utredningskorridoren (Bilaga 11 – Intervju 8 - Trafikverket). Detta kan 
vara en anledning till att kommunen inte planerar någonting på Pitholm som kräver en ändring av 
detaljplaner eller på områden som inte är detaljplanerade eftersom de då kommer ifrån ett 
obligatoriskt nej från Trafikverket. Kommunen behöver inte samråda med Trafikverket vid bygglov 
under gällande byggrätter enligt gällande detaljplaner (Bilaga 11 – Intervju 8 - Trafikverket). Deltagaren 
från Länsstyrelsen i detta arbete menar att Trafikverket slentrianmässigt säger nej till alla projekt utan 
någon djupare utredning huruvida projekten faktiskt kommer att påverka användningen av 
riksintresset (Bilaga 10 – Intervju 7 - Länsstyrelsen). Det gör att kommunen har svårt att faktiskt bedriva 
en bra planering, då stora markarealer varit låsta av Trafikverket med hänvisning till uppdraget att 
värna riksintresset i snart tio år. Region Nords deltagare i denna studie hävdar att anledningen till att 
det inte byggs bostäder är bristen på detaljplaner (Bilaga 6 – Intervju 3 – Region Nord), samtidigt är 
grundinställningen från Trafikverket nej till alla etableringar inom utredningskorridoren (Bilaga 11 – 
Intervju 8 - Trafikverket). Hur ska kommunen kunna planera sin utveckling när de inte kan detaljplanera 
stora områden. Till viss del kan Trafikverkets generella inställning till etableringar inom korridoren 
förstås. Det är en lagstiftningsfråga och för många nyetableringar inom utredningskorridoren kan 
äventyra den samhällsekonomiska lönsamheten för hela projektet (Tabell 20). De flesta av de 
intervjuade i studien vill få till en avsmalning av utredningskorridoren, helst att spårläget bestäms 
genom staden/tätorten(Tabell 22) för att kunna bedriva en bra planering för att maximera effekterna 
av att kommunen äntligen blir ett stationssamhälle. Ett stationssamhälle kan bland annat ge dessa 
fördelar: 

• Ökat kollektivresande (3.7.3) 
• Ökad tillväxt för staden och regionen (3.7.3) 
• Staden kan växa hållbart (3.7.3) 
• Regionförstoring möjliggör större arbetsmarknad (3.7.3) 
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• Bättre hållbar utveckling och bättre stadsmiljö (3.7.3) 
• Förtätning av samhället (3.7.3.2) 
• Ekonomisk tillväxt (3.7.3.2) 
• Ökad arbetspendling (3.7.3.2) 
• Uppfylla målen för samhälls- och transportplaneringen (3.7.3.2) 

Möjligheterna att börja planera för stationssamhället Piteå blockeras av Trafikverkets uppdrag att 
värna riksintresset och dess lagskydd. En anledning till att läget på järnvägsspåret genom tätorten inte 
kan bestämmas är att järnvägen är relativt stel till sin konstruktion (Bilaga 11 – Intervju 8 - 
Trafikverket). Det gör att en specificering av spårläget på en delsträcka får konsekvenser för vart spåret 
måste placeras under en lång sträcka, både före men också efter den önskade fixeringspunkten av 
järnvägsspåret. Det gör att järnvägen kanske tvingas forcera flera platser med svåra geologiska 
förhållanden som fördyrar projektet, eftersom geologiska undersökningar inte görs före 
järnvägsplanen tas fram. En specificering av spårläget begränsar också möjligheterna till alternativa 
lösningar (Bilaga 11 – Intervju 8 - Trafikverket) vilket i förlängningen kan göra projektet dyrare och 
äventyra den samhällsekonomiska kalkylen. Under tiden som utredningskorridoren har funnits har 
förutsättningarna ändrats flera gånger (Bilaga 11 – Intervju 8 - Trafikverket). Något som järnvägen inte 
kunnat anpassas till i den slutgiltiga spårdragningen ifall spårläget specificerats och kommunen tillåtits 
fri planeringsrätt. En för tidig låsning vid ett alternativ risker att fördyra projekten genom att 
planeringen riskerar att behöva göras om, samtidigt som en för sen låsning av ett alternativ gör att 
ingenting händer (3.6.3.3). Detta är orsak respektive konsekvenserna av att spårläget inte har 
preciserats. 

Eftersom all användning av samhällets resurser måste vägas mot alternativa användningar av dessa 
resurser måste enligt utilitarismen strävan vara att största möjliga nytta ska ges åt största möjliga antal 
individer vid användningen av dessa samhällsresurser(3.8). Även den Europeiska Kommissionen kräver 
att deras direktiv måste innehålla samhällsekonomiska beslutsunderlag. I Sverige har 
samhällsekonomiska konsekvensutredningar använts av alla statliga myndigheter sedan 1987. (3.9.1) 
Det är positivt att användningen av skattemedlen baseras på samhällsekonomiska grunder. Alla 
satsningar på trafikanläggningar ska sedan 1988 baseras på samhällsekonomiska grunder (3.9.1). Inom 
transportsektorn används nettonuvärdeskvoten när den samhällsekonomiska lönsamheten avgörs 
(3.9.4.2). Däremot är en positiv nettonuvärdeskvot ingen garanti för att ett projekt ska bli prioriterat i 
den nationella transportplanen då projekt med negativ nettonuvärdeskvot ibland prioriteras för mer 
lönsamma projekt (3.3.4.1). Det gör att det finns en risk att beslut om vilka projekt som ska prioriteras 
i den långsiktiga nationella transportplanen fattas på andra grunder än samhällsekonomiska. Vilket gör 
att de prioriteringar som görs ibland kan var svåra att förstå för förespråkare av projekt med positiv 
nettonuvärdeskvot som valts bort. För att legitimera de politiska besluten önskas ett mer transparent 
samarbete kring den nationella planeringen (3.3.4.1). Det är därför inte märkligt att denna studie visat 
att de finns en misstro mot nationella politiker. Norrland är ur ett politiskt perspektiv relativt obetydligt 
vilket gör att landsdelen är lätt att förbise vid prioriteringsbehov (Tabell 22). Dessutom tenderar 
prioriteringar av insatser, när det finns för lite resurser att fördela, att riktas mot de starkaste 
marknaderna (3.7.2.1).  

Enligt hamnverksamhetens representant i denna studie saknas gehör från beslutande politiker vilket 
resulterar i en uppgivenhet, där tilltron till järnvägstransporter inte längre finns (Tabell 13). 
Kommunens representanter i studien berömmer de lokala politikerna som de anser gör ett bra arbete 
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med att föra regionens talan, men framhåller att på riksnivå behandlas Norrland som ett obefolkat 
område med liten inverkan på antalet nationella röster (Tabell 14) Region Nords representant menar 
att etappen mellan Umeå – Dåva blir Sveriges dyraste industrispår (Tabell 15). En av anledningarna till 
att byggstarten sker i Umeå mot Skellefteå menar representanten för hamnverksamheten är att det 
bor fler människor där, vilket gör att utfallet i antalet röster för politikerna blir större (Bilaga 4 – Intervju 
1 - Hamnverksamhet).  Trots att samhällsnyttan hade varit större om byggstarten hade varit från Luleå 
(Bilaga 6 – Intervju 3 – Region Nord). Respondenterna från industrin menar också att känslan är att en 
del politiska beslut fattas utifrån en popularitetsskala (Tabell 18). Trafikverkets representanter i denna 
studie medger att de samhällsekonomiska kalkylerna har en mindre betydelse än önskvärt vid de 
politiska besluten som fattas (Tabell 20). 

För att politikerna ska fatta beslut om finansiering av hela Norrbotniabanan menar Region Nords 
representant i denna studie att de samhällsekonomiska nyttorna måste tydliggöras bättre (Tabell 15). 
Representanten från Länsstyrelsen menar att kalkylmodellen måste förbättras (Tabell 19). Ett tydligt 
fel i kalkylmodellerna är att godstrafiken är felvärderad, 40 ton gods motsvarar en transporterad 
människa (Bilaga 4 – Intervju 1 - Hamnverksamhet). Enligt Region Nords representant skulle 
Norrbotniabanan gynnats av analyser med mer öppen värderingsgrund än den transportekonomiska 
kalkylmodellen (Tabell 15). Norrland får idag en relativt liten del av investeringsbudgeten inom 
transportsektor med tanke på den tunga basindustri och stora mängden naturresurser som finns i 
regionen menar Länsstyrelsen deltagare i denna studie (Tabell 19). 

Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyler och modeller baseras på CBA (4.7). En svaghet med CBA är 
att den bortser från att åtgärder kan ha konsekvenser utanför modellen som i grunden ändrar de 
antaganden modellen initialt grundades på (4.8.1). De externa effekterna (3.7.7.4) av Norrbotniabanan 
är stora och behöver beaktas vid kalkyleringen av samhällsnyttan (4.8.2). Internationella studier visar 
att för större infrastrukturprojekt är de samhällsekonomiska kalkylerna osäkra till följd av 
svårvärderade effekter men också metodiska fel vid antaganden om efterfrågan och 
anläggningskostnader (3.9.1). Tillgängligheten till en bättre arbetsmarknad är någonting som bara 
delvis hanteras av dagens samhällsekonomiska kalkyler, likaså nyttan av ökade 
exploateringsmöjligheter där bara delar av nyttorna kan hanteras av kalkylen(3.9.3.1). Vid hanteringen 
av gränsöverskridande transporter finns svårigheter hur transportnyttan ska hanteras, någonting som 
kräver utredningar från fall till fall (3.9.3.4). Eftersom EU vill att Norrbotniabanan realiseras, har EU 
avsatt 8-10 miljarder kronor till investeringen. Som en viktig länk i det europeiska transportsystemet 
TEN-T (Bilaga 6 – Intervju 3 – Region Nord) kommer sannolikt de internationella transporterna att öka. 
Det blir lättare att köpa råvaror från norra Ryssland (4.6). Alla osäkerhetsfaktorer vid kalkyleringen av 
samhällsekonomiska nyttan av Norrbotniabanan gör att utfallet av kalkylen riskerar att bli felaktigt. 
Dessutom är risken att samhällsekonomiska fördelar exkluderas ur kalkylen extra stor vid 
järnvägsinvesteringar (3.9.4.3). Samtidigt som en järnvägssatsning inte kommer är att vara ekonomiskt 
lönsam direkt utan först efter en tid (3.9.1). I förlängningen gör kalkylens osäkerhet att det är relativt 
lätt för politikerna i riksdagen att besluta om investeringar som direkt gynnar fler individer. Även om 
ett realiserade av Norrbotniabanan skulle gynna urbaniseringen i Norrland genom en större 
sammanhållen region. Vilket skulle förstärka den ekonomiska tillväxten eftersom tillgången till 
agglomerationsekonomier, skalekonomier och lägre transportkostnader skulle bli ett utfall. Den 
samhällsekonomiska nyttan av infrastrukturinvesteringar blir större då de görs i befolkningstäta 
områden vilket gör att de ofta prioriteras bort på mindre befolkade områden till förmån för andra 
investeringar. Därför krävs det geografisk hänsyn vid fördelningen av offentliga satsningar. (3.7.2.1) En 
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ort som Piteå skulle sannolikt gynnas av tillgängligheten till en större arbetsmarknadsregion som 
Norrbotniabanan skulle medföra. 

7.2  Norrbotniabanan 
Det råder kapacitetsbrist och kvalitetsbrist i det nationella vägnätet men också i järnvägsnätet, 
bristerna är störst i storstadsregionerna där persontransporterna vuxit snabbt under lång tid (3.10). 
Kapaciteten i järnvägsnätet är ungefär 27 mdr tonkm när det kommer till godstransporter, 
utvecklingen visar på en transportinfarkt för järnvägssektorn senast år 2024 (3.10.1). Den största 
ökningen av transportarbetet för godstrafiken förväntas ske i Övre Norrland, på grund av ökad 
malmbrytning (3.10.1), där kapacitetsbristen på Stambanan beräknas kosta 17,1 mdr Kr de närmaste 
30 åren (3.10.2). Norrbotniabanan behövs och bör därför byggas. Alternativet att rusta upp Stambanan 
till önskad nivå, dubbelspår, skulle kosta lika mycket pengar (4.4). En satsning enbart på Stambanan 
skulle inte ge de positiva effekterna som ökad persontrafik ger, eftersom den regionförstorande 
effekten längs Norrlandskusten skulle utebli. En anledning till att investeringsbeslutet från riksdag och 
regering uteblivit är att den samhällsekonomiska nyttan inte kunnat visas tillräckligt tydligt (Tabell 22). 
Detta trots att det är visat att ett realiserande av Norrbotniabanan skulle spara stora summor varje år 
(4.2.2).  

Regeringen har lämnat utrymme i budgeten för 2017 för en byggstart av första etappen mellan Umeå 
– Dåva 2018 (4.3). En startetapp som de flesta intervjupersonerna (Bilaga 5 – Intervju 2 till Bilaga 12 – 
Intervju 9) motsätter sig. Region Nords företrädare menar att de blir Sveriges dyraste industrispår 
(Bilaga 7 – Intervju 4). Största samhällsnyttan skulle etappen Piteå – Skellefteå generera (Bilaga 4 – 
Intervju 1). Trafikverket menar att valet av startetapp, genom en svårforcerad terräng, utgör en garant 
för att resten av banan ska byggas (Bilaga 11 – Intervju 8). Vidare menar Trafikverket att valet av 
startetapp gör att nyttorna av banan kan räknas in relativt snabbt (Bilaga 11 – Intervju 8), någonting 
som representanten från Länsstyrelsen är lite mer tveksam till (Bilaga 10 – Intervju 7). Även 
Trafikverket medger att det fanns planer på att starta bygget av Norrbotniabanan via etappen Piteå – 
Skellefteå men ändrade förutsättningar har gjort att etappen Umeå – Dåva är den bästa att starta med 
(Bilaga 11 – Intervju 8). Förespråkarna för Norrbotniabanan menar att motorn i samhällsekonomin är 
de offentliga tjänsterna och näringslivet, eftersom det genererar arbeten som genererar skatteintäkter 
till samhället (4.2.1). Det är ett synsätt som de intervjuade personerna i denna studie bekräftar (Tabell 
22), eftersom de råder enighet om att tillgången till arbete är en av de faktorerna som bidrar till en 
positiv samhällsutveckling. 

7.3 Analys & diskussion av planeringssituationen i Piteå 
Vid studierna av de dokument och planer som finns tillgängliga på Piteå kommuns hemsida är det 
bestående intrycket att kommunen fogar sin planering efter de förutsättningar som finns tillgängliga. 
Utredningskorridoren för Norrbotniabanan nämns inte ofta och det framgår inte tydligt om det finns 
en plan för hur den ska hanteras. 

7.3.1 Nuläget för kommunens tätortsplanering 
Piteå kommun är en kommun med positiv samhällsutveckling, vilket kan ses bland annat av att 
befolkningen fortsätter öka. Piteå kommun är tillsammans med Luleå kommun en av få kommuner i 
Norrland som har en positiv utveckling och tillväxt (5.3.1). Det gör att det finns möjligheter för 
kommunen att faktiskt aktivt planera istället för att passivt reagera, kommunens samhällsplanerare 
tycker att de idag kan aktivt kan planera kommunens samhällsutveckling (Bilaga 5 – Intervju 2). Det är 
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olyckligt att kommunens samhällsplanerare inte får möjligheten att planera hela kommunens yta då 
delar av den planeringsbara ytan är låst av utredningskorridoren för Norrbotniabanan.  Intrycket 
kommunens samhällsplanerare ger vid frågor om Norrbotniabanans utredningskorridor är 
uppgivenhet. Kommunens tjänstemän önskar de kunde göra mer, men eftersom hanteringen av ett 
riksintresse skyddas av lagen är det svårt (3.3.2). Vid kommunens kontakter med Trafikverket är 
förhållningssättet detsamma, det är svårt att vara lösningsorienterad när riksintresset skyddas av lagen 
(Bilaga 11 – Intervju 8). Vid en promenad genom Piteås stadskärna kan det ganska lätt konstateras att 
de har byggts och byggs en hel del, därför är det säkert som de sägs i Bilaga 5 – Intervju 2, det har aldrig 
byggts som de gör just nu i kommunen.  Det råder brist på bostäder för den som är ny på 
bostadsmarknaden, en brist som de flesta av landets kommuner drabbats av under de senaste åren. 
För att kunna hyra en lägenhet av det kommunala bostadsbolaget måste vederbörande ha en 
sammanlagd kötid på minst 10-12 år, för lägenheter i de centralare delarna av staden. 

Kommunens egna samhällsplanerare upplever svårigheter att förhålla sig till den information som finns 
tillgänglig kring Norrbotniabanans, vilket gör att de ofta måste utreda alternativa lokaliseringar för sina 
etableringsplaner (Bilaga 5 – Intervju 2). Det gör att planeringen, ofta, måste ta en annan väg än den 
som kanske hade varit bäst för kommunen som helhet vid planeringen av lokaliseringar. Bostadsbristen 
råder just nu och kan inte vänta på etableringsbeslut av Norrbotniabanan, vilket gör att den kommer 
att byggas bort på mindre fördelaktiga lägen än om hela tätortens markareal hade varit tillgänglig. De 
allra flesta av de intervjuade personerna Bilaga 4 – Intervju 1 - Bilaga 12 – Intervju 9 medger att 
utredningskorridoren för Norrbotniabanan påverkar planeringen i kommunen negativt. Kanske kan 
inte de positiva effekterna av ett stationsläge användas till sin fulla potential eftersom behovet av 
bostäder och annan etablering redan är fyllt på andra platser inom kommunen. Det kan hända att 
relativt nybyggda komplex måste rivas eftersom hyresgästerna hellre vill bosätta/etablera sig närmare 
järnvägsstationen på grund av stationslägets fördelar, vilket vore ett slöseri med samhällets- och 
jordens resurser. Givet att Piteå fortsätter vara en kommun med positiv utveckling och tillväxt (5.3.1), 
kanske kan fördelarna med stationsläget planeras och exploateras till sin fulla potential. Det är ett 
utvecklingsscenario som är högst osäkert men ändå möjligt i en kommun som har positiv tillväxt, frågan 
är vad som händer i andra kommuner som inte har lika positiv utveckling. Kan stationerna som byggs 
bli isolerade från resterande bebyggelse, vilket inte ger järnvägen/stationen möjligheten att bidra till 
en positiv samhällsutveckling (3.1.6, 3.1.7, 3.7.3.2). Det är därför det är negativt att spårläget inte 
bestäms genom tätorten eftersom det skulle öppna upp möjligheter för kommunens planerare att 
bestämma hur staden kan utvecklas på ett bra sätt. Det är också någonting som de intervjuade 
personerna i Bilaga 5 – Intervju 2 eftersträvar. Även när resultaten från alla intervjuer (Bilaga 4 – 
Intervju 1 - Bilaga 12 – Intervju 9) beaktas önskas en avsmalning av korridoren (Tabell 22). 

Trafikverket har motiv till att inte bestämma spårläget innan projektet går vidare till järnvägsplan. 
Järnvägen är relativt stel till sin konstruktion (Bilaga 11 – Intervju 8) vilket gör att en fixering vid ett 
bestämt läge på en plats påverkar bansträckningen på en lång sträcka. Det gör att det finns risk att 
besvärlig markförhållanden som inte undersöks innan järnvägsutredningen går till järnvägsplan måste 
forceras, vilket i förlängningen gör projektet dyrare och kanske äventyrar hela den 
samhällsekonomiska lönsamheten. Trots att det går att förstå Trafikverkets agerande efterfrågar 
många av deltagarna i denna studie en avsmalning av korridoren, främst genom tätorten. Trafikverkets 
representanter i intervjuerna hänvisar till att det är en lagstiftning, vilket gör att det inte går att göra 
någonting som eventuellt kan påverkar riksintresset negativt, trots att även de önskar det var möjligt 
att minska korridorens bredd genom tätorten (Bilaga 11 – Intervju 8). Redan idag är korridoren som 
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smalast genom tätorter och det är inte korridoren som är anledningen att de byggs för lite i städerna, 
utan bristen på detaljplaner, hävdar representanten från Region Nord (Bilaga 6 – Intervju 3, Tabell 15). 
Samtidigt är det en svårighet att driva en detaljplaneprocess i utredningskorridoren eftersom 
Trafikverket kommer att motsätta sig etableringar som kan påverka riksintresset negativt. Ett 
förhållningssätt som Trafikverket har utan djupare utredningar menar representanten från 
Länsstyrelsen (Bilaga 10 – Intervju 7 - Länsstyrelsen).  

7.3.2 ÖP2030 
Piteå kommun har en relativ ny översiktsplan som behandlar hur kommunen önskar att utvecklingen 
för mark- och vattenanvändningen ska fortskrida under den närmaste framtiden. Tillsammans med 
översiktsplanen finns en hel del dokument som beskriver önskad utveckling, allt för att kommunens 
samhällsplanerare och andra tjänstemän ska ha en gemensam plattform att luta sig mot vid 
beslutsfattande och detaljplanering Det tydligaste målet som kommunen har är befolkningsmålet: 
Kommunen ska bli 46 000 invånare innan år 2030 (5.4.1.1). Det kan tyckas som en relativt kort 
tidshorisont för översiktsplaneringen, den är antagen år 2016 med en visionsbild som ska vara uppfylld 
år 2030. Eftersom tidshorisonten för att uppfylla visionen i översiktsplaneringen är relativt kort och 
befolkningsmålsättningen den tydligaste visionen, finns det en risk att kommunens planering fokuseras 
på de lättillgängligaste lokaliseringslägena. Detta kan styrkas av ett det inte finns några större 
kommunala planer på Norra Pitholm (se Bilaga 5 – Intervju 2), en annars attraktiv plats med möjligheter 
till förtätningar. Den stora nackdelen med Norra Pitholm är att den inkräktar på utredningskorridoren 
för Norrbotniabanan, vilket gör att stora kommunala etableringsplaner i området genast skulle möta 
motstånd från Trafikverket (se Bilaga 11 – Intervju 8). De enda platserna som inkräktar på korridoren 
för Norrbotniabanan där kommunen faktiskt planerar för bebyggelse är Västermalm och till viss del 
bangården. Det är förståeligt eftersom dessa platser är relativt centrumnära. De är också de enda 
platserna som nämns i strategierna i översiktsplanen för hur kommunen ska försöka påverka 
Norrbotniabanans utredningskorridor. Hur de ska lyckas med en avsmalning av utredningskorridoren 
framkommer inte de kommunala dokumenten (se 5.3.9.5, 5.4.1.4, 5.4.1.5) inte heller hur de ska kunna 
flytta bangården från sitt centrumläge, men det finns en önskan. Kommunen har initierat ett projekt 
kallat ”Västra knuten” (5.4.1.5) för att samordna de olika insatserna. ”Västra knuten” projektet har 
bland annat deltagit i ett par åtgärdsvalsstudier med syften att förbättra den befintliga järnvägen, fram 
till dess att Norrbotniabanan byggts, och kunna frigöra mark inne centrum vid den befintliga 
bangården. Det är en åtgärdsvalsstudie som kostat mycket pengar och egentligen inte kunnat komma 
fram till ett enda genomförbart förbättringsprojekt (Bilaga 4 – Intervju 1). Allt egentligen på grund av 
att Trafikverket inte kan bestämma var spåren ska gå (Bilaga 11 – Intervju 8, Tabell 20). När inte 
spårläget är känt går det nästan inte att förskottera någonting heller. Järnvägsinvesteringar är dyra och 
risken finns att nyligen gjorda investeringar måste rivas redan efter ett par år (Bilaga 5 – Intervju 2). 
Alla förslag som framfördes föll på den orimliga kravbilden som Trafikverket har på den nya järnvägen 
(Bilaga 4 – Intervju 1). För tillfället pågår en åtgärdsvalsstudie för att förbättra framkomligheten på den 
enda vägen i kommunen som eventuellt kan ha framkomlighetsproblem, nämligen Timmerleden. Det 
är en åtgärdsvalsstudie som blockeras lite av utredningskorridoren (Bilaga 11 – Intervju 8) och gör att 
de blir svårt att komma fram till genomförbara förbättringsåtgärder. Det är samma punkter efter 
Timmerleden som diskuteras idag som det var för 20 år sedan (Bilaga 4 – Intervju 1), enda skillnaden 
då mot nu är att nu finns utredningskorridoren för Norrbotniabanan där som ytterligare ett hinder. Att 
Timmerleden egentligen inte har några stora framkomlighetsproblem är av mindre betydelse. 
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Egentligen rör det sig om kanske en helg per år som den vägen är underdimensionerad (se 5.3.12.3) 
och det är under Pite Summer Games, i övrigt är problemen efter Timmerleden ett förstorat problem. 

7.3.3 Detaljplaner 
Av de detaljplaner som påverkas av Norrbotniabanans utredningskorridor (5.5) är de allra flesta äldre 
än när riksintresset antogs och behandlar av förståeliga skäl därför inte riksintresset. Av de detaljplaner 
som är antagna efter riksintresset antogs behandlar bara den eventuella bullerstörningen som kan 
komma att bli aktuell. Det är förståeligt att kommunen inte har någon stor brådska att göra nya 
detaljplaner efter den sträcka som påverkas av utredningskorridoren eftersom det är svårt att 
genomföra någon etablering inom korridoren. Det skulle bli lite arbete utan mål, samtidigt hävdar 
Boverkets intervjurepresentant att riksintresset kan utmanas med planering (Bilaga 7 – Intervju 4). Det 
utgör således inget hinder för kommunerna att pröva sin planering mot riksintresset men det är en 
kostsam process som förmodligen inte skulle generera speciellt många godkända etableringar 
eftersom Trafikverkets uppdrag att värna riksintresset gör att de motsätter sig nästan alla 
etableringsförslag inom utredningskorridoren (Bilaga 11 – Intervju 8). Region Nords representant i 
intervjuerna menar att de inte är utredningskorridoren som hämmar bostadsbyggandet utan bristen 
på detaljplaner (Bilaga 7 – Intervju 4). Eftersom gällande byggrätter i befintliga detaljplaner gäller 
(Bilaga 11 – Intervju 8, Bilaga 12 – Intervju 9), är det snarare vid framtagandet av nya detaljplaner som 
Trafikverket värnar riksintresset enligt deras uppdrag (Bilaga 11 – Intervju 8, 3.3.2, 3.3.2.1). Det gör det 
svårt för kommunerna som påverkas av utredningskorridoren för Norrbotniabanan att kunna styra sin 
planering utan de blir tvungna att planera för etableringar utanför korridoren, vilket inte alltid är det 
bästa för utvecklingen i kommunen. Eftersom det saknas definitiva etableringsbeslut för 
Norrbotniabanan skapas en osäkerhet (Tabell 22), den här osäkerheten gör med stor sannolikhet att 
den rationella människan väljer bort investeringar eftersom risken finns att investeringen går förlorad 
(3.7.7.2). 



135 
 

8 Studiens slutsatser 
I detta kapitel kommer slutsatserna att redovisas tillsammans med förslag på vidare forskning. 

8.1 Svar på frågeställningarna 

8.1.1 Vad innebär järnvägsutredningar för tätortsutvecklingen före byggstarten av 
järnvägen? 

Järnvägsutredningar, såsom den om Norrbotniabanan, påverkar samhällsutvecklingen negativt 
eftersom den lägger en våt filt över kommunens utveckling inom området. Anledningen är att 
ingenting som påverkar riksintresset negativt får etableras i eller i närheten av utredningskorridoren. 
Det gäller i de fall en detaljplan behöver göras eller ändras. Utredningskorridoren påverkar inte 
byggnormerna i gällande detaljplaner. 

Det försvårar för kommunerna att planera önskvärd utveckling i kommunen eftersom det är svårt att 
ändra detaljplaner inom utredningskorridoren. Det tvingar kommunen att utreda alternativa 
etableringslägen som inte alltid är de bästa ur tätortsutvecklingssynpunkt. De konsekvenser på 
samhällsutvecklingen som utredningskorridoren har är exempelvis: 

• Måttlig effekt på verksamhetsområden, industrietableringar har uteblivit, dåligt med 
tillgänglig mark och tänkt verksamhetsområden blockeras av utredningskorridoren 

• Förbättringsåtgärder på befintlig infrastruktur försvåras, uteblir på grund av osäkerhet 

• Skapar osäkerhet 

• Planeringssvårigheter, påverkar samhällsutvecklingen eftersom alternativa lägen måste väljas 

• Begränsad effekt på bostadsbyggandet, det saknas detaljplaner 

• Påverkar tillgången på bostadsmark, främst i centrum 

• Industrin påverkas inte dagsläget, osäkerhet kan påverka investeringsviljan 

• Fastighetsvärdet inom korridoren påverkas negativt, försäljningar och köp uteblir  

8.1.1.1 Vilka är de positiva konsekvenserna? 
Den positiva konsekvensen är att det planeras för en järnväg som kopplar samman Piteå med alla 
kuststäderna i regionen, Piteå kan bli ett stationssamhälle, det är först när det tagits ett 
investeringsbeslut som andra positiva konsekvenser av järnvägsetableringen kan bli aktuella. Det gäller 
de positiva samhällseffekterna av att bli ett stationssamhälle såsom bland annat tillgången till en större 
arbetsmarknadsregion. 

8.1.2 Hur kan de negativa konsekvenserna av en järnvägsutredning minimeras? 
De negativa konsekvenserna skulle minimeras eller; helt utebli, om utredningar av den typen som 
Norrbotniabanan föregicks av ett investeringsbeslut. Åtminstone bör spårläget lokaliseras genom 
tänkta stationssamhällen och större tätorter för att minimera samhällspåverkan och inte hindra 
kommunernas fysiska planering. 
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Storleken på de negativa konsekvenserna är svåra att konkretisera. Den största negativa konsekvensen 
är osäkerheten som utredningskorridoren fört med sig, blir det en järnväg eller inte. Begränsningar i 
kommunens möjligheter att planera markanvändning på ett för kommunen bästa sätt är tillsammans 
med osäkerheten de största negativa konsekvenserna. 

8.1.3 Hur kan de positiva konsekvenserna av en järnvägsutredning tillvaratas? 
De positiva konsekvenserna av en järnvägsutredning kan tillvaratas först när järnvägsutredningen blivit 
järnvägsplan och realiseringsdatumet är känt. Det är först efter utredningen blivit järnvägsplan som 
kommunerna tillåts att börja planera fullt ut för och omkring den kommande järnvägen och att 
osäkerheten då försvinner. 

8.2 Framtida forskningsförslag 
I detta delkapitel kommer några förslag på vidare forskning att presenteras. 

8.2.1 Fastighetsprisernas utveckling i Piteå och utredningskorridoren 
En intressant aspekt som detta arbete inte lyckats klargöra är hur stor effekt på fastighetspriserna 
utredningskorridoren har haft. Det skulle kunna vara intressant att försöka utreda hur stor påverkan 
utredningskorridoren har haft på utvecklingen på fastighetsmarknaden 

8.2.2 Företagarnas investeringsvilja i Piteå och utredningskorridoren 
För att klargöra investeringsviljan hos företagarna i Piteå skulle det vara intressant att göra en djupare 
analys av hur företagandet har utvecklats inom kommunen. Kontrollera om investeringar uteblivit och 
av vilka anledningar, kan de härledas till osäkerheten kring Norrbotniabanans realiserade.  

8.2.3 Kan reglerna kring hanteringen av riksintressen ändras för att minimera 
konsekvenserna för samhälls- och tätortsutvecklingen 

Riksintressen skyddas enligt lag idag, vilket gör att de kontrollerande myndigheterna är bundna att 
agera utifrån ett förutbestämt mönster. Är det möjligt att förändra regelverket eller hanteringen av 
järnvägsutredningar, för att minimera effekterna på samhällsutvecklingen samtidigt som inte framtida 
satsningar på infrastrukturen äventyras. 

8.2.4 Är en process där järnvägsutredningar föregås av ett investeringsbeslut en lösning 
Det skulle vara intressant att utreda vilka effekter ett investeringsbeslut som föregår en 
järnvägsutredning skulle innebära. De positiva skulle vara ett alla järnvägsutredningar skulle kunna 
drivas fram till järnvägsplan vilket skulle minimera konsekvenserna på samhällsutvecklingen för de 
inblandade orterna. Det mest intressanta är vilka effekter det skulle få på antalet startade utredningar. 
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9 Reflektioner 

9.1 Analys & diskussion av teoriinsamlingen i studien 
Den breda frågeställningen för denna studie har orsakat svårigheter för insamlingen av litteratur. Det 
har studerats många sidor text för att komma fram till den valda litteraturen. Svårigheterna har varit i 
att hitta litteratur som behandlar specifikt de områden som studerats i denna studie. Det har gjort att 
teorikapitlet i detta arbete har blivit långt och relativt brett. Fakta har inkluderats som kanske vid en 
första anblick inte bidrar till slutsatserna, men det är viktigt att komma ihåg att ibland är fakta som inte 
bidrar till slutsatserna viktiga. Viktiga av den enkla anledningen att den bidrar med kunskap och 
förståelse till helheten i studien, viktiga för att kunna komma fram till slutsatser utan att direkt bidra 
till dem. 

Den inledningsvis breda frågeställningen gjorde teoriinsamlingen relativt svår. Det gör att inför 
framtiden finns det många möjligheter att med utgångspunkt i detta arbete fördjupa sig ytterligare i 
flertalet ämnen. Resultatet från detta arbete är brett till sin karaktär, vilket beror på den relativt korta 
tidsperiod som arbetet har haft till förfogande. 

9.2 Analys & diskussion av metodvalen i studien 
Detta arbete hade för avsikt att undersöka de konsekvenser som en järnvägsutredning har på 
samhällsutvecklingen (1.4), metoden som har valts hade avsikten att generera en studie vars resultat 
håller en god relevans (2.1). Utifrån frågeställningarna valdes ett abduktiv ansats genom användandet 
av kvalitativa metoder (2.2.1.1). Efter genomförandet av studien kan det uttryckas att det hade varit 
önskvärt om tiden som studien förfogade över hade varit längre för att kunna komplettera delar av 
studien med kvantitativa metoder för att kunna undersöka ett större material. Detta gäller främst, 
utvecklingen på fastighetsmarknaden och företagandet. 

9.2.1 Genomförande av litteraturstudien 
Vid genomförandet av litteraturstudien, eller insamlandet av teori till detta arbete om konsekvenserna 
av en järnvägsutredning, valdes en systematisk litteraturstudie. Där en kunskapsöversikt över det 
studerade området samlas in (2.3.1.1). Det var relativt svårt att hitta relevant litteratur som 
behandlade den specifika frågeställningen i detta arbete. En anledning kan vara att den inledande 
frågeställningen inte var tillräckligt avgränsad till sin karaktär, medan en annan anledning skulle kunna 
vara att den genomförda studien behövs för att börja fylla de luckor i litteraturen som ännu finns. För 
att finna relevanta källor användes vetenskapliga databaser som Google Scholar och biblioteken 
söksida. En del litteratur inhämtades direkt från Trafikverket, eftersom det är den typen av litteratur 
som de stöder sig emot vid sina studier. Anledningen till att den litteraturen användes i denna studie 
var för att ursprunget på den använda källan ska vara tillräckligt nära den studerade situationen för att 
skapa trovärdighet (2.3.1.1), men även för att informationen från den litteraturen var relevant för den 
genomförda studien. För att ytterligare penetrera källorna har i vissa fall ursprungskällorna granskats, 
dels för att försöka avgöra relevansen för de studerade ämnet men också för att ytterligare fördjupa 
informationen. Mängden material som inhämtades till detta arbete gjorde det ibland svårt att avgöra 
ifall materialet var relevant för de studerade ämnet (2.3.1.1).  

För att försöka belysa alla sidor av det studerade problemet har en variation av olika källor använts, en 
svaghet i litteraturstudien är att det är en hel del av källorna som används eller är skrivna av olika 
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myndigheter. Det kan ses som en styrka eftersom de studerade problemet till viss del är en konsekvens 
av hur myndigheter ser på samhällsutveckling, vilket till viss del kan observeras genom den litteratur 
de använder och ställer sig bakom. En upplevelse vid litteratursökningen är att de olika sökorden 
många gånger genererat samma litteratur, vilket kan vara en indikator på att relevant litteratur hittats. 
Vid valet av litteratur har först och främst sammanfattningarna studerats för att välja ut vilka 
dokument och böcker som ska studeras på en djupare nivå. Största delen av litteraturen har varit på 
svenska (2.3.1.2), vilket var avsikten från första början. Att använda till största delen material 
publicerat på svenska minskar risken för feltolkningar av det insamlade materialet men minskar 
samtidigt mängden tillgängligt material. Vid sökningar på de engelska översättningarna på de svenska 
sökorden (2.3.1.2) var upplevelsen att mycket av materialet behandlade samma saker som det 
materialet som fanns publicerat på svenska. 

9.2.2 Genomförande av intervjustudien 
Ett problem med intervjustudien är intervjuarens brist på intervjuerfarenhet. Det fanns en tydlig avsikt 
med frågorna, och samtalet var strikt till för informationsinsamling (2.3.2). Det finns trots stora 
förberedelser, och att materialet spelades in, en risk att intervjuaren inte lyckas styra samtalet 
tillräckligt för att kunna inhämta största mängden relevant information. Nu ska inte intervjuaren styra 
samtalet för mycket, varför inte standardiserade frågeformulär används (2.3.2), men en erfaren 
intervjuare kan förmodligen få fram mer information som är användbar än en oerfaren. I detta arbete 
användes semistrukturerade intervjuer (2.3.2.1), med en intervjuguide med sex olika delområden. Det 
var bra att intervjuguiden bara innehöll sex olika delområden, för den tiden som 
intervjupersonen/erna ombads avsätta för intervjun var en timme vilket var ganska lagom. Eftersom 
intervjuaren är oerfaren att utföra intervjuer enligt trattmodellen (2.3.2.1) gavs de intervjuade 
personerna möjlighet att korrekturläsa den sammanfattade intervjun och korrigera eventuella 
feltolkningar. Det är positivt att intervjupersonerna fick chansen att korrigera eventuella misstag som 
intervjuaren gjort i sammanfattningen av materialet. De flesta intervjupersonerna har använt 
möjligheten att korrigera materialet, många gånger för att framstå lite mildare och snällare i eventuell 
kritik. Det inspelade materialet finns sparat.  

Intervjuerna sammanfattades utifrån anteckningarna som gjordes öppet under intervjun tillsammans 
med inspelningen (2.3.2.1). Det var bra att ha det inspelade materialet att tillgå vid sammanfattningen 
av intervjuerna eftersom det gjorde det lättare att faktiskt kunna höra vad intervjupersonen hade sagt. 
Att spela in intervjuerna gjorde också intervjun lättare att genomföra eftersom större vikt kunde läggas 
på att lyssna och ställa relevanta följdfrågor än att behöva koncentrera sig på att anteckna ord för ord. 
Det blir ett bättre samtal om båda parter faktiskt kan delta i samtalet utan att den ena parten sitter 
med blicken på ett papper hela tiden. Eftersom alla personer som deltog i intervjuerna godkände 
inspelning av intervjuerna är känslan att de inte hämmades i sina svar av bandspelaren. 

En förutsättning för att kunna genomföra bra intervjuer är att de intervjuade personerna vill delta 
(2.3.2.2). I denna studie har alla personer som deltagit varit ivriga i att få delta, ingen av de deltagande 
personerna har blivit tillfrågad mer än en gång. Valet av respondenter till denna studie har en 
variationsbredd (2.3.2.2) med många olika infallsvinklar på det studerade ämnet. De deltagande 
personerna har kommit från olika myndigheter, kommunen, industrin, fastighetsmarknaden och 
Trafikverket. Intervjupersonernas enskilda kompetenser kan anses väl fylla behovet för denna studie. 
Det svåra har varit att särskilja de svar som är personliga åsikter och de som representerar den 
organisation som intervjupersonen har som arbetsgivare (2.3.2.2). Eftersom intervjupersonernas 
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enskilda kompetens i det studerade området är stor, kan deras personliga åsikt i det berörda ämnet 
vara av vikt för resultatet. För att ytterligare verifiera resultatet från intervjuerna hade det varit 
intressant att intervjua ytterligare representanter för industrin och företagandet, samtidigt som det 
skulle kunna kompletteras med representanter från finanssektorn och några medborgare. Detta har 
inte gjort utifrån den tidsaspekt som funnits för denna studie utan lämnas som möjligheter till 
ytterligare studier. 

Att hitta intervjuobjekt med önskad kompetens har varit relativt enkelt, vilket tyder på att det 
studerade ämnet berör många. För att minimera risken för feltolkningar av resultatet bifogas alla 
intervjuer som bilagor. En sammanfattning av varje intervju presenteras i kapitel 6 Resultat. Ett 
gemensamt resultat baserat på temana i Bilaga 1 – Intervjuguide – Färdig version (2.3.1.2), presenteras 
i Tabell 22. 

9.2.3 Genomförande av Planstudien 
För att studera hur kommunen behandlar riksintresset för Norrbotniabanan har en Planstudie 
genomförts (2.3.3). Kommunen har en hel del dokument tillgängliga för allmänheten på sin hemsida, 
en kritik är att det är ganska svårt att hitta den information som efterfrågas och kunna avgöra om den 
är gällande. Informationen finns men den kan vara lite svår att hitta. Eftersom kommunen har en 
relativt ny översiktsplan, är den uppdaterad med de senaste om hur riksintresset för Norrbotniabanan 
ska behandlas. 

Vid själva genomförandet av Planstudien studerades även hur detaljplanerna inom korridoren 
hanterar Norrbotniabanan (2.3.3.1). Det som kan konstateras är att detaljplanerna inom korridoren 
(Tabell 12) generellt inte hanterar utredningskorridoren, då de är upprättade före planerna om 
Norrbotniabanan. En förklaring till att detaljplanerna inte uppdateras inom korridoren är att 
byggrätterna gäller men vid en uppdatering kommer Trafikverket opponera mot allt som försvårar 
tillgängligheten till riksintresset (Bilaga 11 – Intervju 8 - Trafikverket).  

Eftersom de allra flesta detaljplanerna inom utredningskorridoren är äldre kan de medborgare som 
läser detaljplanerna generellt inte veta att deras fastighet befinner sig inom ett riksintresse. Nu finns 
det en interaktivkarta på kommunens hemsida där riksintressen kan bockas i, vilket gör att den 
intresserade kan inhämta den informationen. Kommunens representant vid intervjuerna tror att de 
flesta som bor inom korridoren är medvetna om det (Bilaga 5 – Intervju 2 – Piteå Kommun [1]).  

9.2.4 Kritik mot metoden 

9.2.4.1 Reliabilitet och validitet 
Detta arbete baseras till stor del på intervjuer, som kompletteras med en systematisk litteraturstudie. 
Eftersom intervjuer tenderar att ge olika svar beroende på vilka personer som intervjuas, beroende av 
personliga preferenser, kompetenser och åsikter, kan det vara svårt att återskapa ett identiskt resultat 
om undersökningen skulle göras om. Det beror dels på att förutsättningarna för undersökningen 
ändras men också på skiftande kompetens hos intervjuaren, även till viss del på dennes åsikter och 
preferenser. I de fall en liknande undersökning skulle göras skulle likvärdiga resultat uppnås ifall 
förutsättningarna vore likartade och personer med likvärdig bakgrund och kompetens intervjuades. 
Skulle intervjuer göras av andra kompetenser skulle definitivt kompletterande information komma 
fram. 
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För att minimera möjligheterna till feltolkningar har intervjumaterialet spelats in för att säkerhetsställa 
att ingenting av essens har utelämnats i sammanfattningarna som bifogats som bilagor till detta 
arbete. För att ytterligare höja trovärdigheten på resultatet från intervjuerna har de intervjuade 
personerna utbjudits möjligheten att korrigera eventuella felaktigheter innan intervjun bifogats med 
arbetet. 

När det kommer till Planstudien är den av enklare karaktär varvid risken för feltolkningar är betydligt 
mindre. Eftersom den är koncentrerad till de för allmänheten tillgängliga dokumenten är den egentliga 
enda skillnaden som kan uppkomma, hur lätt de är att finna och förstå dokumenten. Det styrs 
uteslutande av hur bevandrad individen är inom området samt om kommunens hemsida verkar logisk 
eller inte, vilket är en högst personlig åsikt från individ till individ. 

Vid litteraturstudien har ansträngningar gjorts för att inkludera olika infallsvinklar på det studerade 
ämnet, men det finns en risk att personliga åsikter och preferenser speglar den valda litteraturen. För 
att minimera betydelsen av egna åsikter vid litteraturvalet har tips och åsikter mottagits från personer 
med mer erfarenhet och kompetens inom arbetsgången vid en studie av den här typen. 

I de fall detta arbete skulle tolkas av en annan person med likvärdig kompetens skulle liktydiga resultat 
komma fram, enda skillnaden skulle komma från personens personliga åsikter och preferenser. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide – Färdig version 

Intervjuguide 
De primära frågeställningarna som denna studie avser att svara på är följande: 

 Vad innebär järnvägsutredningar för samhällsutvecklingen före byggstarten av järnvägen? 
• Vilka positiva/negativa konsekvenser uppstår för samhällsutvecklingen i en kommun? 
• Hur stora är dessa konsekvenser och hur kan de tillvaratas/minimeras? 

1 Basinformation 

I detta avsnitt avhandlas intervjuobjektens basinformation, såsom deras namn och arbetsplats. Syftet 
är att klargöra vem den intervjuade personen är yrkesmässigt. 

1.1 Namn: 

1.2 Arbetsplats: 

1.3 Befattning/yrkestitel: 

1.4 Utbildningsnivå och erfarenhet: 

2 Faktorer viktiga för samhällsutvecklingen generellt 

Syftet med avsnittet är att tydliggöra vilka faktorer som bidrar till en positiv samhällsutveckling men 
också att rangordna de olika faktorerna – Vad kom först, hönan eller ägget? 

3 Hur försöker ni påverka samhällsutvecklingen? 

Syftet med avsnittet är att klargöra hur intervjuobjektets arbetsplats/yrkestitel försöker påverkar 
samhällsutvecklingen samt klargöra vad som är det viktigaste arbetet men också de största riskerna 
för samhällsutvecklingen. 

4 Samarbete med andra aktörer/myndigheter, hur fungerar det? 

Syfte med avsnittet är att klargöra om och hur de olika intervjuobjekten samarbetar med funktioner 
och tjänster inom den egna arbetsplatsen men också med andra aktörer/myndigheter. 

5Norrbotniabanan utredningskorridors påverkan på 
samhällsutvecklingen/verksamheten 

Avsnittet har som syfte att utreda hur stor påverkan, positiv eller negativ, utredningskorridoren för 
Norrbotniabanan har för samhällsutvecklingen/verksamheten. 
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Norrbotniabanans påverkan på samhällsutvecklingen generellt 

Hur har Norrbotniabanans korridorer påverkat den egna verksamheten? 

Vilka konsekvenser finns av att väntan/osäkerheten på Norrbotniabanan 

6 Övrigt 

Syftet med avsnittet är att identifiera personer/funktioner som kan ge mättnad i svaren på 
frågeställningarna, samt ge intervjuobjekten möjligheten att tillägga viktig information som inte 
avhandlats. I avsnittet ges även möjlighet för intervjuobjekten att ställa frågor till intervjuaren. 

6.1 Finns det enligt er några personer/funktioner som borde intervjuas i 
ärendet? 

6.2 Är det något ytterligare som du/ni skulle vilja tillägga? 

6.3 Har du/ni några frågor till mig? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide utökad – Färdig version 

Intervjuguide 
De primära frågeställningarna som denna studie avser att svara på är följande: 

 Vad innebär järnvägsutredningar för samhällsutvecklingen före byggstarten av järnvägen? 
• Vilka positiva/negativa konsekvenser uppstår för samhällsutvecklingen i en kommun? 
• Hur stora är dessa konsekvenser och hur kan de tillvaratas/minimeras? 

1 Basinformation 

I detta avsnitt avhandlas intervjuobjektens basinformation, såsom deras namn och arbetsplats. Syftet 
är att klargöra vem den intervjuade personen är yrkesmässigt. 

1.1 Namn: 

1.2 Arbetsplats: 

1.3 Befattning/yrkestitel: 

1.4 Utbildningsnivå och erfarenhet: 

2 Faktorer viktiga för samhällsutvecklingen generellt 

Syftet med avsnittet är att tydliggöra vilka faktorer som bidrar till en positiv samhällsutveckling men 
också att rangordna de olika faktorerna – Vad kom först, hönan eller ägget? 

2.1 Hur ser du på samhällsutvecklingen? 

• Världen 
• Sverige 
• Norra Sverige 
• Piteå 

2.2 Vilka tre faktorer anser du vara viktigast för en positiv samhällsutveckling och 
varför? 

• Exempel på faktorer: 
o Investeringar 
o Arbetstillfällen 
o Kultur 
o Miljö 
o Kommunikation 
o Infrastruktur 
o Hållbarhet 
o Attraktivitet 
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o Tillgänglighet 
o Osv. 

• Är det olika faktorer som är avgörande beroende av det geografiska läget och storleken på 
regionen, Världen, Sverige eller Piteå. 

2.3 Vilka tre faktorer anser du utgör den största risken för samhällsutveckling 
och varför? 

3 Hur försöker ni påverka samhällsutvecklingen? 

Syftet med avsnittet är att klargöra hur intervjuobjektets arbetsplats/yrkestitel försöker påverkar 
samhällsutvecklingen samt klargöra vad som är det viktigaste arbetet men också de största riskerna 
för samhällsutvecklingen. 

3.1 Vad gör ni för att påverka samhällsutvecklingen positivt? 

• Vad anser du vara det viktigaste ni gör för samhällsutvecklingen. 

3.2 Vad gör ni som kan påverka samhällsutvecklingen negativt? 

• Vad i ert arbete anser du vara den största risken för en positiv samhällsutveckling 

4 Samarbete med andra aktörer/myndigheter, hur fungerar det? 

Syfte med avsnittet är att klargöra om och hur de olika intervjuobjekten samarbetar med funktioner 
och tjänster inom den egna arbetsplatsen men också med andra aktörer/myndigheter. 

4.1 Samarbetar du med andra funktioner/tjänster inom din egen arbetsplats? 

• Hur ser samarbetet ut 
• Vilka tjänster/funktioner 
• Inom vilka typer av frågor 
• Fungerar det bra eller mindre bra 

4.2 Samarbetar du med andra aktörer/myndigheter? 

• Vilka aktörer/myndigheter 
• Hur ser samarbetet ut 
• Vilka tjänster funktioner 
• Inom vilka frågor 
• Fungerar det bra eller mindre bra 

5 Norrbotniabanans utredningskorridors påverkan på 
samhällsutvecklingen/verksamheten 

Avsnittet har som syfte att utreda hur stor påverkan, positiv eller negativ, utredningskorridoren för 
Norrbotniabanan har för samhällsutvecklingen/verksamheten. 

5.1 Vad känner du till om Norrbotniabanans utredningskorridor genom Piteå 
Kommun? 
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• Riksintresse 
• Sträckning/alternativ 
• Tidsperspektiv 
• Mycket då det är en stor del av mitt arbete 

5.2 Vilka informationskanaler använder du för att informera dig om 
Norrbotniabanan? 

• Olika typer av möten 
• Internet 
• Media, TV/tidningar 
• Kollegor 

5.3 Vilka faktorer anser du/ni påverkar realiserandet av Norrbotniabanan? 

• De viktigaste faktorerna för att bli prioriterade 
o Samhällsnytta 
o Politiskt driv 
o Regionens utveckling 
o Osv. 

• Vilka faktorer saknas 
• Påverkar mest, utom pengar 

Norrbotniabanans påverkan på samhällsutvecklingen generellt 

5.4 Hur anser du/ni att Norrbotniabanans utredningskorridor har påverkat 
samhällsutvecklingen? 

• Positivt 
• Negativt 
• Framtiden 

5.5 Hur anser du/ni att utredningskorridoren för Norrbotniabanan har påverkat 
investeringsviljan i samhället? 

• Positivt 
• Negativt 
• Tidigare/senarelagts 
• Nekats/skjutits på framtiden 

Hur har Norrbotniabanans korridorer påverkat den egna verksamheten? 

5.6 Har Norrbotniabanans korridorer påverkat er verksamhet? 

• Uteblivna investeringar, varför 
• Positiva effekter 
• Svårt att planera områden 
• Vilken hänsyn tas till korridoren vid planering, t.ex. detaljplanering etc. 
• Störningar i friluftsliv 
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• Osv. 

5.7 Har du/ni försökt påverka Norrbotniabanans korridors dragning genom Piteå 
kommun? 

• Varför har ni engagerat er 
• Hur har ni engagerat er 

o Möten 
o Deltagit i gruppverksamheter 
o Skrivit till kommunen/Trafikverket 
o Samarbetat med kommunen/Trafikverket 

• Har ni haft någon framgång med att påverka utredningskorridorens utformning 
Vilka konsekvenser finns av att väntan/osäkerheten på Norrbotniabanan 

5.8 Vilka olika delar av samhället anser du/ni påverkas av väntan/osäkerheten 
kring Norrbotniabanans byggstart? 

• Näringsliv, hur 
• Infrastruktur, hur 
• Bebyggelse, hur 
• Friluftsliv, hur 
• Kultur, hur 
• Attraktivitet, hur 
• Tillgänglighet, hur 
• Osv. 

5.9 Hur stor påverkan anser du/ni att väntan/osäkerheten kring 
Norrbotniabanan har/har haft på samhällsutvecklingen/verksamheten? 

• Uteblivna intäkter 
• Uteblivna investeringar 

o Nekade bygglov etc. 
• Uteblivna effektiviseringar 
• Uteblivna jobb 
• Uteblivna etableringar 
• Osv. 

5.9.1 Kan du ge några konkreta exempel? 

 

5.10 Hur anser du/ni att vi ska komma tillrätta med de långa väntetiderna, från 
utredningsstart till byggstart av viktig kommunikationsinfrastruktur som 
järnväg? 

• Vilka faktorer anser du/ni vara viktigast 
• Vilka nackdelar finns med en snabbare process 
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6 Övrigt 

Syftet med avsnittet är att identifiera personer/funktioner som kan ge mättnad i svaren på 
frågeställningarna, samt ge intervjuobjekten möjligheten att tillägga viktig information som inte 
avhandlats. I avsnittet ges även möjlighet för intervjuobjekten att ställa frågor till intervjuaren. 

6.1 Finns det enligt er några personer/funktioner som borde intervjuas i 
ärendet? 

6.2 Är det något ytterligare som du/ni skulle vilja tillägga? 

6.3 Har du/ni några frågor till mig? 
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Bilaga 3 – Extra intervjufrågor – Bygglov 
Denna bilaga redovisar de extra frågor som ställdes till bygglovshanteringsenheten inom Piteå 
kommun. Frågorna var: 

• Vid ansökan om bygglov, finns det särskilda rekommendationer eller regler för fastigheter 
inom Norrbotniabanans korridor? 

o Om det är fallet, vilka? 
• Hur många bygglovsansökningar kommer in till kommunen varje år? 

o Hur många ligger inom Norrbotniabanans korridor? 
 Hur många ansökningar får avslag, inom korridoren? 

• Varför? 
 Hur många ansökningar får avslag, utanför korridoren? 

• Varför? 
• Är fastighetsägarna inom korridoren medvetna om att deras fastighet befinner sig inom 

korridoren
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Bilaga 4 – Intervju 1 - Hamnverksamhet 
1 Basinformation 

Intervjun utfördes den 9:e maj 2017 klockan 14:00 över telefon. Intervjuobjektet gav tillstånd till att 
materialet spelades in. 

2 Faktorer viktiga för samhällsutvecklingen generellt 

Den viktigaste faktorn för samhällsutvecklingen är den ekonomiska tillväxten i landet. För närvarande 
är tillväxten spirande vilket borde kunna spegla av sig på en utveckling av samhället. Alla storstäder 
förutom Linköping är belägna utmed våra kuster och har därför rätt likartade förutsättningar, samma 
sakfrågor att hantera. Sakfrågor som rör växande befolkningsunderlag och behov av ny mark för 
expanderingen. En expandering på bekostnad av inlandet och avfolkningsbygder. 

Kanske den viktigaste faktorn för att generera samhällsutveckling är politisk styrning, för att skapa 
likartade förutsättningar för hela Sverige. Det skulle leda till en bättre utveckling av samhället än den 
nuvarande lite bleka styrningen från politiskt håll. Med politisk styrning menas att det kan skapas 
lättnader, branschpraksis eller stimulera vissa delar av landet. Politisk styrning är i det här fallet ett 
ganska stort begrepp med många olika betydelser för att underlätta för företag att generera tillväxt. 

En annan viktig faktor för samhällsutvecklingen är att det finns arbetstillfällen på orten, eftersom 
arbetstillfällen genererar en ekonomisk tillväxt vilket i sin tur skapar förutsättningar för att utveckla 
samhället. 

Den största risken för en positiv samhällsutveckling är avsaknaden av politisk styrning, vilket lämnar 
marknaden som ensam aktör över samhällsutvecklingen. Marknaden vill gärna bygga alla bostäder i 
Storstadsregionerna vilket skapar underskott, av bostäder och arbetstillfällen, i resterande delarna av 
Sverige, det leder till att fler människor måste flytta till Storstadsregionerna och bostadsunderskottet 
i Storstadsregionerna kvarstår. En negativ spiral för resterande Sverige om marknaden ensam får styra 
utvecklingen. 

En annan risk för samhällsutvecklingen är att inte klara av att möta behovet av bra 
infrastrukturlösningar i hela Sverige. Vi måste utveckla infrastrukturen för att kunna dela på resurserna 
på ett bättre sätt, kanske bo på ett ställe och pendla på järnväg till en annan ort för att arbeta. Godset 
måste kunna transporteras på ett säkert och miljövänligt sätt utan stora omvägar. Placeringen av 
strategiska funktioner i samhället, såsom Sunderbysjukhus, lokaliseras i skärningspunkter mellan 
regionens orter är positivt för samhällsutvecklingen så länge infrastrukturen gör det lätt att resa till 
dessa funktioner. 

3 Hur försöker ni påverka samhällsutvecklingen? 

Som kommunalägt bolag ska Piteå Hamn tillgodose regionens, inte bara ortens, behov av effektiva 
logistiklösningar. Med effektiva logistiklösningar menas att det ska finnas en god infrastruktur för de 
verksamheter som finns i närheten, inom regionen. Dessa verksamheter/företag ska inte hindras av 
infrastrukturlösningar för att bedriva sin verksamhet. Företagen skapar arbetstillfällen som genererar 
en positiv samhällsutveckling. Ägardirektiven, att tillgodose effektiva logistiklösningar, bidrar indirekt 
till en positiv samhällsutveckling. Piteå Hamn lyckas i stor utsträckning uppfylla ägardirektiven. 
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Piteå hamn är väldigt bra på att lyssna på marknaden, en gång i tiden var hamnen bara en hamn. Idag 
utgör terminalverksamhet, en lagerverksamhet, ungefär 30 % av verksamheten. Det finns naturligtvis 
en risk för samhällsutvecklingen om marknaden får allt för stort inflytande, men för tillfället anses de 
positiva effekterna av verksamhetsändringarna ute vid hamnen enbart vara positiv. Eftersom hamnens 
placering är en bit från centralorten lämpar den sig ganska bra för terminalverksamhet som annars 
hade måsta bedrivas på annan plats, förmodligen i eller närmare centralorten. 

4 Samarbete med andra aktörer/myndigheter, hur fungerar det? 

Piteå Hamn är verksamhetsutövare/ägare av hamnen och har tre anställda medan den operativa 
verksamheten bedrivs av ShoreLink, tidigare Bottenvikens Stuveri, med över 100 anställda ute vid 
Haraholmen. Samverkan med ShoreLink sker kontinuerligt flera gånger om dagen och fungerar mycket 
bra. 

Eftersom hamnen är en samhällsviktig funktion, samma status som en flygplats, sker en samverkan 
med Länsstyrelsen, polisen och räddningsväsendet några gånger per år. Det är ett samarbete som 
fungerat bra och rör mestadels ISPS-koden, International Ship and Port facility Security code, och 
kommer sig av den samhällsviktiga funktionen som hamnen har. Det gäller att kontrollera allt avgående 
gods. 

Även samarbetet med tillsynsmyndigheten Piteå kommun fungerar bra. Piteå Hamn måste ofta söka 
råd och beslut från kommunen i flera frågor. 

Piteå Hamn har en bra dialog med samarbetspartnern Trafikverket, som del i den logistiska verksamhet 
som bedrivs, men produktiva åtgärder, ur Piteå Hamns synvinkel, uteblir alltid, det händer att 
åtgärderna som beslutas från Trafikverket är för Piteå Hamn helt kontraproduktiva. Alla 
transportsätten, landsväg, väg och järnväg men också sjöfart och luftfart, är beroende av varandra, 
logistiklösningar hänger ihop. Det vet alla som jobbar med logistiklösningar. De skäl som anges av 
Trafikverket som anledning att de produktiva åtgärderna uteblir är alltid tillkortakommanden i 
budgeten. 

Ett typexempel från dialog med Trafikverket angående vindkraftsatsningen i markbygden, Sveriges 
största vindkraftssatsning med 1101 vindkraftverk. Piteå Hamn hanterar godset till vinkraftverken, det 
behövs ungefär 100st dispenstransporter per verk. Totalt rör det sig om mer än 100 000 transporter. 
Sveriges genom tiderna största industrisatsning godkänt på regeringsnivå. Samarbete med 
Trafikverket inleds där möjligheterna till att underlätta transporterna undersöks, bland de saker som 
diskuteras kan nämnas lättare dispensansökningar och information i media. Resultatet av samverkan 
med Trafikverket blir mitträcken på en del av vägsträckan, vilket för vindkraftsatsningen och Piteå 
Hamn är helt kontraproduktivt. Åtgärden höjer enligt Trafikverket trafiksäkerheten på sträckan förbi 
Vitsand medan det enligt vinkraftsexploatören mätbart sänker kapaciteten, och då talar vi om 
miljoners miljoner. 

Samarbetet med andra hamnar är mycket givande, även med andra infrastrukturoperatörer för mindre 
järnvägar, så kallade sidospår, fungerar samarbetet bra. 

5 Norrbotniabanans utredningskorridors påverkan på 
samhällsutvecklingen/verksamheten 
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Har läst JU140 säker 35 gånger och blivit oerhört frustrerad varje gång. Piteå Hamn har ett ganska 
snävt synsätt på JU140, har egentligen ingen åsikt om korridorens bredd eller egentliga dragning. Det 
känns som om det hamnar utanför ansvarsområdet för mig och Piteå Hamn, korridorens utbredning 
och sträckning hamnar heller aldrig i direkt konflikt, förutom vid åtgärdsvalsstudien över befintlig 
järnväg från centrum till hamnen, med ansvaret för den befintliga järnvägen i kommunen. 

JU140 har Piteå Hamn, tillsammans med de industrier som servas av hamnen, helt dömt ut 
industribangården som ritats ut. Utdömningen gäller placeringen men också att överhuvudtaget bygga 
en industribangård, vilket är gammalt (teknik från 30-talet) och omodernt då dagens effektiviseringar 
och kostnadsjakt efterfrågar triangelspår. Detta på grund av att järnvägstransporter inte är ett allmänt 
transportsätt vid transport av gods. Det är ett fåtal högst specialiserade aktörer som köper plats, ibland 
hela tåg som går två gånger om dagen, på järnvägen. En gemensam industribangård blir för de stora 
industrierna ineffektivt, vilket gör att de kostar pengar, och en flytt av industrin kan bli aktuellt. 
Trafikverket har vid beslutet om placeringen av industribangården aldrig rådfrågat eller samverkat med 
Piteå Hamn eller de andra industrierna som servas av hamnen. Däremot fick Piteå Hamn lämna 
synpunkter vid valet av sträckning för korridoren, när det beslutades vilket av de tre olika alternativen 
som skulle bli den slutgiltiga sträckningen. I det fallet med de olika sträckningarna har Piteå Hamn 
egentligen ingen större åsikt om vilken var bäst. Däremot när det gäller bangården är det den som kan 
bli hjälpande eller stjälpande för hamnens verksamhet har inga åsikter blivit beaktade från 
Trafikverkets sida.  

Svårt att förstå att utredningstiden, från start till mål, ska vara fyra år. Det som är ännu värre är att det 
efter utredningen är klar inte finns någon som helst realistisk tidsangivelse när det ska vara klart, om 
det överhuvudtaget ska byggas. Sedan vinner korridoren laga kraft och lägger sig som en blöt hand 
över allting, det är nästan helt omöjligt att riva upp det beslutet. Gissningsvis kan det få gravallvarliga 
konsekvenser för samhällsutvecklingen. 

Idag inhämtas mycket av informationen om banans vara eller inte vara genom Elisabeth Sinclair 
(projektledare Norrbotniabanan) när länstransportplanen presenteras nu närmast. 

Det råder inga tvivel om att de allra flesta vill se ett realiserande av Norrbotniabanan, men det finns 
en uppgivenhet hos många då upplevelsen är att det saknas gehör från beslutande politiker, trots att 
tillexempel även EU ställer sig positiva till genomförandet av banan. Desto mer tid som går desto större 
hopplöshet smyger sig på många av de tänkta aktörerna på banan. 

Både Piteå Hamn och de industrier som hamnen betjänar är frågande till varför den eventuella 
byggstarten sker på sträckan Umeå-Dåvamyra, då alla vet att den största nyttan av banan skulle 
genereras av sträckan Piteå-Skellefteå. Den sträckningen skulle påskynda möjligheten att transportera 
mer gods genom att det skulle möjliggöra att åka från Stambanan i Älvsbyn via Piteå och Skellefteå 
vidare in till Bastuträsk och anslutning till Stambanan igen. De allra flesta stora industrierna och flera 
tunga aktörer är överens om att det är den viktigaste sträckningen på hela Norrbotniabanan. En 
anledning till att byggstarten på Norrbotniabanan är beslutad att starta från Umeå är att det vinner 
mest politiska poäng. Ifall alla skulle vara positivt inställda till banan ger sträckningen till Dåvamyra 
170 000 röster medan den samhällsekonomiskt mer lönsamma sträckningen Piteå-Skellefteå ger 4000 
Byskebors röster i bästa fall. Det visar på avsaknaden av bra politisk ledning när det gäller 
Norrbotniabanan. 
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När regeringen ställer frågan till Trafikverket, hur angeläget det är att Norrbotniabanan realiseras. 
Trafikverket grundar sitt svar på ansökan om kapacitetstilldelning, vilket innebär hur många som 
ansökt om att få transporter med tåg på olika sträckningar. Eftersom det varit problem med 
kapaciteten under de senaste 20 åren har transportköparna slutat att transportera med järnväg 
eftersom det ändå inte går, det finns inte plats. Tilltron till järnvägstransporter är borta, därför har 
industrin löst problemen genom att transportera med lastbil och med sjöfart i större utsträckning. 

Det ger en negativ spiral i kapacitetstilldelningar vilket är den måttsticka som bland annat används vid 
prioriteringar av Trafikverket. Vi söker inte plats på järnvägen eftersom vi redan vet att det är fullt, 
dessutom är den befintliga järnvägen för dålig, branta backar, lågt axeltryck och för korta mötesplatser. 

En anledning till att det prioriteras fel vid beslut om järnvägssatsningar är att värdet på gods är för lågt 
i förhållande till persontrafik. Vi måste transportera 40 ton gods innan det värderas som en människa 
vid samhällsekonomiska kalkyler. I fall godstrafiken efter järnvägen skulle värderas rättvisare i 
förhållande till persontrafiken skulle samhällsnyttan med Norrbotniabanan öka markant och den skulle 
bli lättare att prioritera. 

För Piteå Kommuns del har utredningskorridoren haft en ganska begränsad påverkan på 
samhällsutvecklingen, eftersom den framför allt genom centralorten dras i befintlig korridor efter 
dagens spårsträckning. Det senaste tre åren när den ekonomiska tillväxten spirat igen har det 
förekommit måttliga problem och konflikter med korridoren där den lämnar staden ut genom Öjebyn. 
Där på industrimarken har det varit väldigt svårt att få etablera lättare industriverksamheter på grund 
av bredden på korridoren. Det är slut industrimark i Kommunen och på grund av problemen med 
korridoren genom industriområdet arbetar kommunen för att få fram ytterligare 74 hektar 
industrimark ute vid Haraholmen och hamnen, där det sannolikt kommer att bli konflikter med 
sommarhusägare och begränsa möjligheten för sommarhustomter. 

I dagsläget har vi varit tvungna att neka företagsetableringar på grund av att det inte finns någon 
tillgänglig industrimark. Det rör sig om främst små och medelstora företag, inom bygg och anläggning, 
åkeriverksamhet och verkstadsindustri. Företagen har blivit nekade att köpa tomtmark främst i 
Öjebyn, där industrietableringarna var planerade av kommunen. Det rör sig mestadels om redan 
etablerade företag som vill expandera. Tack och lov är det ingen större industri som vi har blivit 
tvungna att neka på grund av Norrbotniabanan. 

Det har inte varit en fråga om ifall järnvägen ska byggas utan om när. Nu sju år senare är det bara inse 
att det kommer att vara stopp i korridoren i minst femton år till innan något tåg rullar. Därför är det 
bara att lämna den marken som finns i korridoren och söka nya vägar. 

Investeringsviljan i kommunen har blivit negativt påverkad av utredningskorridoren eftersom det inte 
finns något realistiskt tidsspann att göra kalkyler på, är det tio år eller tjugo år som gäller. Det har en 
stor betydelse för möjligheterna att räkna ihop olika typer av effektiviseringslösningar. Det finns 
industrier som utryckt frustration över den avsaknaden av tidsangivelser, de säger att om vi räknar på 
20 år betalar sig investeringen men ifall vi måste riva på 10 år betalar sig aldrig investeringen. 

Vi deltog i en åtgärdsvalsstudie (fyrstegsprincipen) tillsammans med Trafikverket och berörd industri 
där vi försökte komma fram till förbättringar och effektiviseringar som kunde genomföras på 
Sidospåret fram till dess att Norrbottniabanan realiseras. På grund av den orealistiska standarden som 
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Trafikverkets expertis kräver (Teknisk kravställning för Norrbotniabanan, tågen ska kunna köra väldigt 
fort, vara väldigt långa, och dessutom ska det passa alla olika tåg i hela Europa) på förbättringsåtgärder 
var det helt omöjligt att komma fram till ett enda genomförbart förslag. Det gick inte att bygga delar 
av banan som sedan kunde användas av Norrbotniabanan när den kommer. Då spenderades ändå 
800 000 kronor på åtgärdsvalsstudien. Indirekt blev det nej på grund av Norrbotniabanan till alla 
förslag, eftersom det omkullkastar den normala avräkningstiden på 35-40år i kalkylen. I detta fall blev 
utredningskorridoren väldigt hämmande. Den nya kravspecifikationen gjorde att alla eventuella 
förbättringar föll på sin egen orimlighet. Dessutom upplevdes den expertis som fanns tillgänglig under 
åtgärdsvalsstudien vara arroganta och inte vilja lyssna på de förslag som presenterades utan att 
egentligen kunna lämna uttömmande förklaringar till varför förslagen inte var tekniskt tillräckliga. Vi 
kunde inte ens komma överens om förslag som skulle kunna frigöra mark inne i staden (befintliga 
bangården och stationsutrymmet) för att möjliggöra stadens expansion. 

I efterhand har industrin löst (presenterades förra veckan, i början av maj) en del av problemen genom 
att införskaffa hybridlok, nu ska de slippa vara inne på bangården och härja. Nu kan industrierna köra 
direkt in på industriområdet (precis som det ska vara) eftersom de aldrig behöver byta lok. 

Intervjuobjektet kommer efter åtgärdsvalsstudien om Timmerleden aldrig mer att delta i en 
åtgärdsvalsstudie (tjänstefel att kasta bort skattebetalarnas pengar) då det aldrig ger någonting 
konkret. I fallet med Timmerleden är det samma två korsningspunkter som diskuteras idag som 
diskuterades 1999, med dåvarande vägverket, då frågan var på tapeten sist. Skillnaden är att idag 
begränsas möjligheterna till lösning av Norrbotniabanans korridor också. Korsningarna ifråga är den 
vid brandstationen och den som utgör infart mot Lövholmen. 

Norrbotniabanans utredningskorridor har påverkat möjligheten till industrietableringar, förbättringar 
på Sidospår Älvsbyn-Piteå Hamn, förbättringar på Timmerleden och begränsat möjligheten att komma 
över mark för bostadsbyggande i centralorten. 

Dessutom har industrin nästan helt valt bort järnvägen som transportmedel eftersom det tar för lång 
tid att komma fram till konkreta beslut, utredningstiderna är för långa och osäkerheten för stor. Det 
är en säkrare investering att satsa på väg- och sjötransporter då den infrastrukturen redan är på plats. 

För att komma tillrätta med de långa utredningstiderna som skapar en hel del osäkerheter måste 
politikerna våga ta bindande beslut och det måste presenteras realistiska tidsramar för samhällen och 
industrin att förhålla sig till. Det kommer ganska ofta dubbla budskap, EU prioriterar, regeringen 
prioriterar, Trafikverket prioriterar inte sedan nästa år då prioriterar Trafikverket men inte regeringen. 

På grund av den osäkerheten och att det inte finns rimliga tidsspann utsatta vågar nästan ingen satsa, 
vilket kan vara negativt för samhällsutvecklingen. Det finns inget tidsspann angivet idag vilket skulle 
vara önskvärt. Det förekommer en hel del felaktig information vilket ytterligare förstärker 
osäkerheten. 

 Det är viktigare att veta att det blir om 15 år än att det kanske blir på 10 eller 12 år. Vi efterfrågar en 
realistisk tidsplan som vi kan förhålla oss till. 

Piteå Hamn kan inte se någonting negativt med att processen från utredningsstart till järnvägsplan 
skulle gå fortare, eftersom det är många investeringar som skulle kunna göras i de fall det hade funnits 
ett mer konkret och realistiskt tidsspann för realiseringen av Norrbotniabanan. För att Piteå Hamn ska 
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kunna leva upp till sitt ägardirektiv måste järnvägstransportmöjligheterna förbättras, vilket idag är helt 
omöjligt på grund av Norrbotniabanans utredningskorridor. Piteå Hamn skulle önska ett triangelspår 
till hamnen med anslutning till Norrbotniabanan, vilket skulle öka godsomsättningen i hamnen 
betydande. 

6 Övrigt 

Piteå Hamn tycker att tågoperatörer, på grund av deras kompetens, bör intervjuas och föreslår Hector 
Rail före Green Cargo. De föreslår även samtal med industrierna på orten framför allt SCA och Smurfit 
Kappa. 
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Bilaga 5 – Intervju 2 – Piteå Kommun [1] 
1 Basinformation 

Intervjun utfördes den 12:e maj 2017 klockan 08:30 på plats i Piteå. Intervjuobjekten gav tillstånd till 
att materialet spelades in. 

2 Faktorer viktiga för samhällsutvecklingen generellt 

Grunden för samhällsutvecklingen är en befolkningsökning, och just nu växer Piteå vilket är positivt.  
Befolkningstillväxt är en av kommunens viktigaste målsättningar. Tack vare att befolkningen växer ökar 
behovet av bostäder men också behovet av skolor och andra samhällsfunktioner. Andra viktiga 
faktorer för att skapa en positiv samhällsutveckling är att det finns bra med arbetstillfällen och att 
infrastrukturen i samhället kan möta behoven. För kommunen är bostadsförsörjningen för tillfället en 
utmaning som behöver hanteras, i likhet med många andra kommuner i Sverige. Det är dels bristen på 
bostäder men också typen av bostäder som behöver hanteras. Idag behövs det många fler olika typer 
av bostäder än tidigare och på flera olika platser. Det är av vikt att kunna erbjuda positiva flyttkedjor 
och en möjlighet att kunna bo även på landsbygden när behovet av egen villa inte är önskvärt längre. 
Även situationen med nyanlända ställer krav på bostadsförsörjningen för att undvika segregation av 
samhället. Även segregationen som riskerar att inträffa på grund av att människor bor på vissa platser 
i en viss ålder och med en viss inkomst medan en annan inkomstklass och ålder bor på andra ställen, 
är någonting som kommunen försöker att motverka. Kommunen önskar en blandad stad och en 
blandad landsbygd, till för alla. 

Det är viktigt att tänka igen vid nyetableringar av bostäder, men även när det renoveras, förtätats och 
rustas, vem det egentligen är det byggs för. Allt för att skapa stad och landsbygd som är tillgänglig och 
välkomnande för alla oavsett socioekonomisk bakgrund. 

Andra viktiga faktorer för en positiv utveckling av samhället är att komma ihåg att bygga stad, med allt 
vad det innebär av kulturutbud och andra attraktiva livsmiljöer miljöer. Ett exempel är Kaleido, 
kulturhuset.  

En av de största farorna för samhällsutvecklingen är risken för stagnation, ifall det skulle stanna upp. 
Det är starkt kopplat till näringslivsutvecklingen som genererar arbetstillfällen. Det finns en fara för 
utvecklingen av samhället ifall någon av de stora industrierna i Piteå skulle omlokalisera sin verksamhet 
till andra orter. En stängning av någon av de större industrierna skulle innebära förödande 
konsekvenser för samhällsutvecklingen i Piteå kommun. Det skulle innebära starten på en negativ 
spiral som skulle vara svår att stoppa. 

En annan risk för samhällsutvecklingen är att det i dagens behov av stadsnära boenden och utveckling 
glöms bort att även landsbygden måste utvecklas och må bra för att samhället som helhet ska 
utvecklas positivt. Det är en utveckling som kommunen försöker motverka genom att arbeta fram 
fördjupade översiktsplaner för stadsdelscentra och landsortscentra.  

3 Hur försöker ni påverka samhällsutvecklingen? 

Kommunen försöker att vara i fas med sin planering för att kunna påverka samhällsutvecklingen i 
önskvärd riktning. Någonting som har blivit svårare i och med de allt snabbare förändringarna i 
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samhället vilket gör att kommunen många gånger får reagera snarare än planera. Piteå Kommun har 
ändå klarat att möta dagens bostadsproblem på ett bra sätt, sett på det stora hela. Kommunen 
försöker att planera och bygga för en blandstad men det kommer att ta tid, eftersom det alltid i 
befintliga städer finns ganska mycket rester från tidigare planeringsarbeten som genomförts. Det finns 
en hel del zonering kvar i samhället, någonting som var attraktivt att planera för tidigare, medan det 
idag planeras mer för en blandad stad. Detta gäller i stor utsträckning även landsbygden. 

En svårighet med planeringen och önskningen av funktioner och olika typer av bostäder är att det i 
slutändan är den som bygger som till stor utsträckning bestämmer vad som byggs. Typer av bostäder, 
storlekar och upplåtelseform. Kommunen planerar och föreslår, men utan finansiering blir det inte 
mycket byggt. 

I många fall försöker kommunen stärka den befintliga servicen som finns, detta gäller kanske främst 
ute i stadsdelscentra och på landsbygden. Detta kan göras genom att förtäta vissa bostadsområden 
med ett eller flera flerfamiljshus, vilket automatiskt genererar en mer blandad befolkningsstruktur. 

Det är en nästan unik situation i kommunen just nu, sällan har så många varit intresserade av att bygga 
som nu. Det gör att kommunen kan ligga ett steg före och faktiskt planera sin egen utveckling. Det är 
positivt för samhällsutvecklingen att kommunen nu faktiskt har möjlighet att påverka över var och vad 
som byggs. När investeringsviljan är sämre får kommunen nästan tacksamt ta emot alla projekt som 
någon vill finansiera.  

4 Samarbete med andra aktörer/myndigheter, hur fungerar det? 

Kommunens samarbete intern fungerar mycket bra. Det är klart att det ibland finns oenigheter men 
samarbetet och försöken till meningsfull dialog är alltid bra. Samhällsplaneringssavdelningen jobbar 
väldigt mycket kommunövergripande, eftersom vi deltar i tidiga skeden i planeringen. 

Samarbetet med de kommunala bolagen kan ibland vara svår, eftersom de har en egen ekonomi, men 
fungerar i det stora hela bra. En observation från samarbetet är att desto tidigare i processen som 
samarbetet inleds desto bättre fungerar det. 

Kommunen samverkar med många andra myndigheter på många olika sätt. Bland annat Länsstyrelsen, 
Boverket, lantmäteri och Trafikverket, ett samarbete som fungerar bra under de förutsättningar som 
finns. Det är ibland väldigt långa handläggningstider hos de olika myndigheterna vilket kan fördröja 
processerna. 

Det märks att bostadsbyggandet är prioriterat, då de sällan motsätter sig projekt. De vill gärna att 
kommunen realiserar bostadsbyggnadsprojekt. 

Kommunen samverkar även med befolkningen via samråd och utställningar. Det är en tidskrävande 
process som i slutändan många gånger ger ett bättre slutresultat. Däremot har det blivit vanligare, det 
upplevs vanligare, att beslut överklagas (framförallt i centrala delar av staden), vilket gör att 
processerna vid planläggning och planering ofta tar längre tid i anspråk än planerat. Även andra 
myndigheter överklagar planläggningsbeslut oftare idag. Det beror förmodligen på att vid projekt i 
staden så finns det ofta fler påverkade individer, vilket gör att det oftare finns skäl för överklagan än 
tidigare då det inte fanns lika mycket bebyggelse att förhålla sig till. 
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5 Norrbotniabanans utredningskorridors påverkan på 
samhällsutvecklingen/verksamheten 

Den ligger som en död hand på hela samhället inom korridoren, men berör inte bostadsutvecklingen 
med undantag av Västermalm och västra kajen. Bostadskorridorerna ligger närmare vattnet när man 
tittar på dragningen genom kommunen av Norrbotniabanan. Det är klart att det finns påverkan på 
Pitholm men den är ganska marginell, eftersom kommunen inte planerar några stora projekt där. För 
de boende på Pitholm upplevs ibland problem eftersom de blir nekade att bygga nytt eller att bygga 
till på grund av placeringen inom korridoren. För kommunen är det mest verksamhetsområden som 
drabbas av korridoren. 

Verksamhetsområdena som drabbas är främst Öhns industriområde i Öjebyn vid E4:an där ett 
reservområde för industriverksamhet finns. Där är påverkan av Norrbotniabanans korridor stor 
eftersom det är svårt att etablera där på grund av korridoren. Eftersom det finns behov av ytterligare 
verksamhetsområden inom kommunen är detta ett hinder.  

Kommunen behöver mark centralt i staden för att kunna växa, och begränsas en hel del av riksintresset 
för Norrbotniabanan eftersom korridoren låser en stor del av den mark som är obyggd i de centrala 
delarna av staden, bangårdsområdet och västra kajen, vilket påverkar möjligheterna till en positiv 
samhällsutveckling. 

Det största problemet med korridoren är att den är bred och att det inte verkar gå att smalna av den 
på något ställe överhuvudtaget. Skulle korridoren smalnas och det med säkerhet gick att säga att banan 
skulle byggas, och när, skulle effekterna vara lättare att hantera. Det händer att kommunen beviljar 
mindre byggnationer inom korridoren, som kan uteslutas som spårområde på grund av geometri. 
Bygglov på Pitholm kan beviljas (främst för mindre förändringar som carportar etc.) men då tar 
kommunen hela risken ifall de skulle bli så att de måste åtgärdas när/om Norrbotniabanan kommer. 
Ett sådant område är de bostadsområden i centrala staden som redan finns, det är inte troligt att 
Trafikverket kommer riva de befintliga kvarteren närmast vattnet.   

Osäkerheten kring banan skapar svårigheter vid planeringen. Hade kommunen vetat att banan 
kommer senast ett visst år hade kommunen kunnat utarbeta en strategi. Eftersom det idag inte ens är 
säkert att den kommer kan inte den typen av strategier utarbetas på samma sätt, eftersom ifall banan 
inte kommer kanske kommunen skulle ha hanterat sina problem på ett annat sätt än i de fall då banan 
kommer. Stadsutvecklingen kanske skulle utvecklas i en annan riktning. 

Osäkerheten tvingar kommunen att hela tiden utreda alternativa lägen för etableringar och 
utvecklingsriktningar. En stor fråga är hur länge vågar man vänta innan etableringar görs i lägen som 
inte är i första hand önskvärda i de fall banan kommer, kommunen måste utvecklas och växa. 

Egentligen är en järnvägsutredning ingenting märkvärdigt i de fall då den går direkt från utredning till 
plan. Nu är fallet med Norrbotniabanan att det aldrig blev någon järnvägsplan eftersom inget 
regeringsbeslut om finansiering är taget. En tidsbegränsning på hur länge ett riksintresse får ligga och 
begränsa utvecklingen utan att det går framåt i processen mot realiserande vore önskvärt. Allt för att 
de berörda parterna ska veta vilken tidshorisont som det arbetas mot. Det gör det lättare att planera 
arbetet med bostadsbyggand, verksamhetsområden, näringsliv och annan infrastruktur. Det är nästan 
inte värt att påbörja utredningen i de fall det inte ska vara en pågående process från utredning till 
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realiserande av järnvägsbyggandet. Då hade osäkerheten kring samhällsplaneringen varat i ett par år 
medan vi dag hittills levt med osäkerheten mer än tio år. 

Förmodligen kommer problemen med korridoren att upplevas även när arbetet med landsortcentra 
realiseras i den fördjupade överskiktsplanen. En positiv insikt är rapporten som publiceras i augusti 
2017, är den med där, stiger hoppet. Finns Norrbotniabanan inte med i rapporten vet vi att det kommer 
dröja länge, minst 30 år, innan den eventuellt kommer och får förhålla oss till det i planeringen. Det 
känns i alla fall positivt att det händer någonting. 

Finns Norrbotniabanan med i planen kommer ändå inte korridoren att tas bort förrän det blivit 
järnvägsplan, och är den inte prioriterad kommer korridoren ändå att ligga kvar och blockera 
utvecklingen av kommunen. Trafikverket är tydligt med att det är kommunen som står för riskerna vid 
utveckling inom korridoren till dess att järnvägsplan är upprättad, och säger konsekvent nej till all 
etablering inom korridoren.  Samhällsutvecklingsenheten har ingen direkt uppfattning om hur många 
bygglov som nekats inom korridoren, men är övertygade om att befolkningen är medvetna om att de 
bor inom korridoren. 

De största effekterna av Norrbotniabanans korridor är inte begränsningen av enskilda bygglov utan 
begränsningen av verksamhetsområdena och stadsutvecklingen i centrala staden, kanske främst 
Västermalm. Det finns en önskan från kommunens sida att läget på spåret bestäms genom 
centralorterna så att korridoren kan smalnas av genom dessa. Upplevelsen av kontakter med olika 
myndigheter i frågan är att det råder lite moment 22 över det hela. Ingen kan göra någonting innan 
någon har gjort någonting, oklart vem som ska göra vad dock. 

Att förskottera vissa delar av banan eller göra andra förbättringar på infrastrukturen för att förbättra 
planeringsmöjligheterna är väldigt svårt eftersom det saknas exakt läge på banan, dessutom kan 
Trafikverket inte bidra med några pengar. Eftersom den typen av investeringar på infrastrukturen som 
behövs blir väldigt dyra, det måste fungera för industrierna under hela livslängden av projekten, är det 
nästan omöjligt att räkna hem investeringarna. Det finns en risk att en 100 miljonersinvestering måste 
rivas inom bara några år. Kommunen kommer fortsätta utreda möjligheterna att begränsa/förkorta 
antalet spår i den befintliga bangården i samverkan med industrier och verksamheter på området. 

I dagsläget tycker industrin att järnvägen fungerar bra som den gör, och för dem är det viktigt att 
tillgängligheten till befintliga Stambanor inte försämras i de fall några åtgärder utförs kring befintlig 
infrastruktur. 

Idag får kommunen information om Norrbotniabanan av Trafikverket på de ordinariemöten som finns 
inplanerade i verksamheten. Elisabeth Sinclair har haft kontor på Piteå kommun, vilket gör att 
kontakten med Norrbotniabanegruppen även den är god. 

Känslan från kommunens sida är att Norrbotniabanan kommer att byggas men tyvärr är det minst 10-
15 år bort innan det tidigast kör några tåg efter banan. 

Behovet av banan behöver tydliggöras, de samhällsekonomiska effekterna behöver visas, ytterligare 
för att påskynda processen. Känslan är att det ibland handlar om antalet väljare som gynnas av olika 
projekt. De norrbottniska politikerna gör ett bra jobb men på riksnivå är känslan att Norrland ses som 
ett glest befolkat område som har liten inverkan på antalet röster, trots att det är av stor vikt att 
Norrlands naturtillgångar kan användas och exporteras. 
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Behovet av banan måste visas, främst de ekologiska vinningarna men även de tillväxtskapande 
effekterna av att knyta samman både regionerna i Norrland men också med resten av Sverige och även 
mot Finland och Ryssland. 

Kommunen upplever att de kunnat påverka valet av korridor genom staden, när den begränsades från 
tre till det gällande alternativet, däremot tror och önskar kommunen att Trafikverket kan smalna av 
korridoren framförallt genom centralorten. 

6 Övrigt 

Kommunen tycker att även bygglovsavdelningen inom kommunen, kan intervjuas, men även 
Sparbanken Nord, för att se om de beviljar lån för fastigheter inom korridoren. 
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Bilaga 6 – Intervju 3 – Region Nord 
1 Basinformation 

Intervjun utfördes den 15:e maj 2017 klockan 14:00 på plats i Luleå. Intervjuobjektet gav tillstånd till 
att materialet spelades in. 

2 Faktorer viktiga för samhällsutvecklingen generellt 

De viktigaste faktorerna för att skapa en positiv samhällsutveckling är tillgången på bostäder och 
arbetstillfällen. När det gäller arbetstillfällen bör de finnas inom både den offentliga och privata 
sektorn. En annan viktig faktor för att generera en positiv samhällsutveckling är att det finns tillräckligt 
med utbildad arbetskraft för att fylla behovet av arbetskraft. 

I det fall där det uppstår brist av någon eller några av de faktorerna som genererar en positiv 
samhällsutveckling kan inte utvecklingen fortgå lika positivt. Samhällsutvecklingen stagnerar något 
vilket inte är bra. 

Även infrastrukturen är viktig, då bostäder och arbeten inte kan placeras var som helst utan 
möjligheter att transportera oss dit. En stor förtjänst med en kustjärnväg är att den erbjuder tillgång 
till en större region, en större arbetsmarknad inom pendlingsavstånd. 

De senaste 20-30 åren har svensken generellt flyttat mindre än under tidigare tidsepoker, vilket 
ytterligare ställer krav på bättre kommunikationslösningar än tidigare. Människor idag pendlar längre 
sträckor till sina arbeten, istället för att flytta vilket människor gjorde i större utsträckning på 50–60-
talet. De yngre har andra förutsättningar och andra premisser än familjerna varför de byter bostadsort. 
Efter familjebildandet byter människor inte gärna bostadsort utan de pendlar längre sträckor till 
arbetet ifall det är nödvändigt. 

Detta ger en fördel för universitetsstäderna att hitta kvalificerad arbetskraft, men alla som läser vid 
universitet stannar inte vid universitetsorten. Bostadsbristen som finns idag i Sverige har skapat en 
annan rörlighet än tidigare. Under miljonprogrammets epok kunde människor flytta till någonting 
medan dagens brist tvingar många människor att flytta runt, ofta innan familjebildandet, då de saknas 
bostäder. 

Den enskilt största faran för samhällsutvecklingen är hur samhällena ska klara av att ersätta 
pensionsavgångarna. Demografin i ett samhälle, en större mängd äldre ska försörjas av en allt mindre 
del yngre. I regionen går nu varje år 2 800 människor i pension medan endas 2 600 barn föds, det gör 
det omöjligt att rekrytera all arbetskraft som behövs inom regionen även om alla skulle skaffa sig 
relevant utbildning. Det krävs inflyttning till regionen. Vill vi dessutom ha ett samhälle som utvecklas 
inom nya områden och genererar tillväxt krävs det ganska stor inflyttning till regionen, inte bara fly in 
fly out. Det gör att bostadsbristen även den utgör risk för samhällsutvecklingen.  

Pendlingen mellan Piteå-Luleå växer i båda riktningarna vilket ökar behovet av bättre 
kommunikationer. Pendlingen ökar generellt inom regionen. 

3 Hur försöker ni påverka samhällsutvecklingen? 
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I Sverige har vi en könsmässigt uppdelad arbetsmarknad som innebär att kvinnorna är mer lokalt 
utspridda på arbetsmarknaden. Det finns skolor, förskolor och vårdcentraler på flera ställen i en tätort, 
vilket enligt tradition har varit kvinnodominerade yrken. Ibland finns inte tillräckligt med jobb inom 
närområdet, ibland finns servicen på en annan ort, vilket gör att det finns ett behov av att kunna 
förflytta sig mellan de olika tätorterna. Även om det har pågått ett försök att integrerar bostäder och 
arbetsplatser i samma byggnader under en längre tid, fungerar det inte för alla typer av arbeten och 
det kan ändå bli ett behov av transporter till och från arbetet. Inom kollektivtrafiken är turtätheten 
uppbyggd kring arbetspendling, inom tätorter, medan det på landsorterna är skoltiderna som styr 
turtätheten. Den uppdelning av hur kollektivtrafikens turtäthet är konstruerad gör att det för 
människor på landsbyggden är svårare att använda kollektivtrafiken för arbetspendling. 

De ökade möjligheterna att arbeta på distans genererar ett större resebehov på individnivå, eftersom 
de resorna som krävs i större utsträckning då sker utanför ordinarie kontorstider, 8-17, vilket gör 
kollektivresandet svårare att planera. Det fanns en tid då SSAB hade 6000 anställda och direktlinjer till 
många byar vid skiftbyten. Idag är både antalet anställda och antalet skift vid SSAB helt annorlunda 
vilket gör att det inte går att köra kollektivtrafik med någon ekonomi dit längre, förutsättningarna har 
blivit sämre. 

4 Samarbete med andra aktörer/myndigheter, hur fungerar det? 

I sammarbetet med Norrbottens kommuner driver Region Nord tillväxtberedningen, som hanterar 
gemensamma frågor som är kopplade till bland annat infrastruktur. Närmast i arbetet är att utarbeta 
länstransportplanen för 2018-2029. Den styr investeringarna inom infrastruktursektorn i länet, bland 
annat för 97:an. Det är ett samarbete som fungerar bra. Tillväxtberedning försöker påverka den 
nationella transportplanen, för att få till förbättringar på bland annat E10:an och E4:an och det 
nationella järnvägsnätet genom länet. 

Tillväxtberedning brukar kunna påverka delar av den nationella transportplanen, senast var det 2+1 
vägar på E4:an och E10:an. Förbindelsen mellan Kiruna och Gällivare måste fungera året runt, bland 
annat på grund av att det finns ett större sjukhus i Gällivare med förlossningsavdelning, vilket inte finns 
i Kiruna.  

5 Norrbotniabanans utredningskorridors påverkan på 
samhällsutvecklingen/verksamheten 

Region Nord är delägare i Norrbotniabanan AB och intressenter i Norrbotniabanegruppen. Vi är en av 
flera kommuner och regioner som är inblandade i bolaget men också i sammanslutningen. Framgången 
med realiserandet av Norrbotniabanan är störst på EU-nivå medan framgången på nationell nivå är lite 
sämre. EU satsar väldigt mycket pengar på att arbetsplaner på sträckningen Umeå-Skellefteå plockas 
fram. Där byggstarten för den första etappen planeras till nästa år. Region Nord, tidigare landstinget, 
har varit delaktiga i projektet med Norrbotniabanan sedan starten. För tillfället är det Skellefteå 
kommun som är mest aktiv medan det tidigare har varit Piteå kommun. 

Jag har deltagit, under min tid på LTU, i en del utredningar kring Norrbotniabanan, bland annat om 
bansträckningen och samhällseffekterna. Dessa studiers resultat lämnades sedan över till Trafikverket, 
representerar staten, som sedan dess äger frågan. Numera är det ganska svårt för kommunerna att 
påverka processen. 
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Staten har inte engagerat sig mot EU vilket Norrbotniabanegruppen har gjort. EU ser Norrbotniabanan 
som en viktig länk i det europiska transportsystemet TEN-T, de samlade transportkorridorerna i 
Europa. Den förra regeringen, Aliansenregeringen, prioriterade inte realiserandet av Norrbotniabanan 
medan nuvarande regering, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, åtminstone inte är emot byggandet. 
Det är tack vare hårt arbete från Norrbotniabanegruppen som EU ser behovet av att realisera 
byggandet av Norrbotniabanan och är villig att för tillfället finansiera projektet med 8-10 miljarder 
Kronor. Trots detta har inte regeringarna i Sverige varit villiga att finansiera resterande pengar, 
eftersom det finns många andra projekt som andra lobbygrupper lyckats sälja in bättre. Det är inte 
självklart att dessa EU pengar finns tillgängliga hur länge som helst, det kan fördelas på andra projekt 
vid nästa programperiod. Det gör att ett finansieringsbeslut ganska snart vore önskvärt, eftersom EU 
med flera nya medlemar som inte är nettobetalare och i kölvattnet av Brexit förmodligen kommer att 
ha färre miljarder att fördela. Det hade varit en fin möjlighet för Sverige att faktiskt få tillbaka lite 
pengar, vilket vi inte får någon annanstans. 

 Realiserandet av Norrbotniabanan skulle underlätta samhällsutvecklingen i regionen eftersom den 
binder samman regionen. Den gör det lättare att transportera gods men också arbetskraft mellan de 
olika orterna i regionen. Avstånden som kan dagpendlas ökar vid realiseringen av banan. Att banan 
inte byggts hämmar karriärmöjligheterna för människor som idag har en väldigt lokal arbetsmarknad. 
Umeå och Luleå är typiska förvaltningsorter med universitet medan Skellefteå och Piteå är 
industriorter med lite olika inriktningar, Norrbotniabanan skulle bidra till en kompletterande 
arbetsmarknad för dessa orter, vilket skulle bidra till en positiv samhällsutveckling. 

Det finns väldigt bra med utrymme för kommunerna att växa och etablera verksamheter och 
bostadsbyggande trots utredningskorridorerna. Anledningen till att det byggs för lite i kommunerna är 
brist på detaljplaner. Självaste utredningskorridoren har ingen betydelse för bebyggelseutvecklingen i 
kommunerna eftersom det inte råder brist på mark i någon kommun. Dragningen av korridorerna 
grundas på många olika faktorer, totalförsvarets behov, andra riksintressen, landetskapets utformning 
med topografi och älvar. Dessutom är korridorerna betydligt bredare utanför tätorterna än när den 
passerar bebyggelse. 

Det som skulle kunna påverka lite är att man inte vill försvåra miljöprövningarna genom att för tidigt 
tillåta bebyggelse för nära spåren, även om man i ett senare skede kommer att tillåta 
bebyggelseutveckling närmare spåren. 

I grunden finns inget markproblem i kommunerna även om de vill kunna planera sin verksamhet och 
bebyggelseutveckling så bra som möjligt och naturligtvis önskar veta det korrekta läget på spåret så 
snabbt som möjligt. Det är önskvärt att intensifiera verksamheter och lokaliseringar av bostäder med 
gångavstånd till resecentrum, vilket gör att det viktigaste att veta är lokaliseringarna av stationslägen 
vilket inte är bestämt på metern. Det ska inte utgöra några större problem eftersom det går att utforma 
områdena efter den situation som sedan kommer att råda. Byggnader kan designas med låga 
inomhusnivåer av buller, uteplatser kan vridas bort från spåren och angöringar till området kan 
planeras först. 

Det är inte utredningskorridoren som har hämmat bostadsutvecklingen i Luleå utan bristen på 
detaljplaner som medger byggrätter. 
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Det enda som saknas är en nationell finansiering av banan, alla kommuner och regioner längs 
sträckningen, inklusive Jämtland som egentligen får en försämring av tågtrafiken, är beredda att göra 
de kompletterande investeringar som eventuellt behövs för att använda banan i förlängningen. Det 
finns flertalet ansökningar om förbättringsåtgärder på terminalområden utanför banans sträckning. 
Det behövs bara att staten tar ansvaret för det nationella nätet. Staten har utsett en nationell 
förhandlare, Anders Sundström, som har ambitionen att få medfinansiering av industrin, vilket staten 
aldrig har haft vid andra liknande satsningar. Det kravet att industrin ska medfinansiera det nationella 
järnvägsnätet känns lite konstigt eftersom det inte har krävts vid tidigare investeringar i infrastruktur 
på andra platser i Sverige. Det är trots allt en statlig järnväg som ska byggas och inte en privat. 

Det är alltså pengar som saknas för finansieringen av banan och för att göra planarbetet på sträckan 
Skellefteå-Luleå eftersom det inte heller är finansierat ännu. Det som hade gett absolut störst nytta 
för minsta pengarna hade varit att starta byggandet mellan Luleå-Skellefteå, på grund av att det är 
kortare avstånd och anslutningen med tvärbanor till Stambanan är bra, det hade säkrat 
funktionaliteten i järnvägssystemet. Det möjliggör för godstrafiken att köra alternativa vägar vid 
driftstopp på Stambanan och industrierna i Piteå och Skellefteå behöver inte köra tillbaka längs en väg 
de redan transporterat efter. Det hade gett dubbelspårskapacitet på en viktig transportsträcka som 
saknar den kapaciteten idag. Den första etappen sett ur samhällekonomiska nyttoeffekter kanske 
skulle ha varit mellan Piteå-Skellefteå, istället prioriteras etappen från Umeå-Dåva vilket blir Sveriges 
dyraste industrispår. 

 Järnvägsutredningen visar på en knapp lönsamhet för byggandet av banan men det har finansierats 
sämre projekt tidigare, ur samhällsekonomisk lönsamhet aspekt, så varför inte.  

Det är inte orimligt att den här typen av stora projekt tar tid, det tar en viss tid att arbeta fram enighet 
kring projekten för att få fram finansieringen. I Sverige har vi ett system som bygger på 
transportekonomiska kalkylmodeller medan man i andra länder också använder någon typ av multi-
kriterie- analys, MCA, som komplement till kalkylmodellerna. En analys som inkluderar effekter som 
inte kan prissättas. Norrbotniabanan kanske skulle ha gynnats av den typen av kompletterande 
analyser, som har en mer öppen värderingsgrund av ett projekts nyttor och kostnader. 

Den senaste starka lobbygruppen som försöker vinna gehör hos de nationella politikerna, på 
bekostnad av Norrbotniabanan, är den som förespråkar satsningar på höghastighetståg i södra Sverige, 
med investeringsprogram på kanske 3-400 miljarder Kronor, kontra Norrbotniabanans 30 miljard 
Kronor. Det innebär helt egna system för persontrafiken, ett resonemang som fördes i det inledande 
skedet även med Norrbotniabanan, eftersom Norrlandskusten är väl anpassat för den typen av 
satsningar. Landskapet är platt och det finns gott om plats att bygga på. En av anledningarna förutom 
den enorma kostnaden till varför Norrbotniabanegruppen inte vill fortsätta på den linjen är mängden 
godstrafik som behöver trafikera banan. Skillnaden i hastighet mellan ett högastighetståg för 
persontrafik, 250 km/h och ett godståg 160 km/h gör att det blir stort slitage rälsen på grund av 
lastförskjutningar på godstågen i kurvorna. 

En anledning till varför de nationella politikerna inte har beslutat om finansieringen kan vara att om vi 
samlar hela Norrlands befolkning, vilka på politisk nivå är helt eniga om att Norrbotniabanan behövs 
för regionen, utgör vi ändå bara 10 % av befolkningen i Sverige. Det gör att det är svårare att förbise 
satsningar som gynnar de resterande 90 % av befolkningen. Vilket gör att vi behöver visa nyttan med 
järnvägssatsningen på ett ännu bättre och tydligare sätt. 
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6 Övrigt 

Tips på intervjuobjekt till denna studie skulle kunna vara någon av industrierna som deltagit i 
Norrbotniabanegruppen arbete, såsom SSAB, LKAB och Boliden. 
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Bilaga 7 – Intervju 4 - Boverket 
1 Basinformation 

Intervjun genomfördes över telefon den 16:e maj 2017 klockan 9:00. Intervjuobjektet medgav att 
materialet spelades in. 

2 Faktorer viktiga för samhällsutvecklingen generellt 

För att få en positiv samhällsutveckling krävs flera olika saker, varav en är en fungerande infrastruktur, 
miljömässigt hållbar, som är användbar för alla. Infrastrukturen behöver bygga på kollektiva lösningar 
tillgängliga för alla, där spårbunden trafik kommer vara en viktig faktor. Vi behöver bygga med närhet, 
många kallar det förtätning. Det ska vara nära mellan olika målpunkter, boende, service, arbetsplatser, 
fritidsanläggningar, och kulturutbud, i samhället och det är viktigt att vi skapar attraktiva livsmiljöer. 
Samtidigt är grunden till samhällsutvecklingen tillväxt vilket skapas genom tillgång på arbetstillfällen 
och bra bostäder, alternativt kan arbetskraftförsörjningen ske genom inpendling, en hållbar pendling, 
till viss del. 

Dessa tre faktorer är viktiga för samhällsutvecklingen men infrastrukturen har inget självändamål utan 
är medlet för transportera sig mellan bostad och arbetsplatsen, eller mellan andra viktiga målpunkter. 
Den fysiska infrastrukturen blir inte lika viktig för många människor för att kunna klara sitt arbete när 
vi tänker på alla tekniska hjälpmedel som möjliggör att arbeta hemifrån i större utsträckning än 
tidigare. Alla dessa tekniska hjälpmedel, med internet via fiberoptik och dylikt, är en form av 
infrastruktur det med. Sedan kommer vissa typer av arbeten och transporter aldrig kunna ersättas utan 
fysiska transporter av människor och gods, men främst är fysisk infrastruktur ett medel för att kunna 
färdas från A till B. 

Den största risken för en positiv samhällsutveckling bortsett från ekonomiska kriser som leder till en 
negativ spiral med minskade arbetstillfällen och avfolkning, vilka vi inte kan styra över helt och hållet, 
är en fortsatt utveckling av städerna/samhällena där bilen är norm, åtminstone från medelklassen och 
uppåt i samhälleshierarkin. Det leder till en utestängning av de ekonomiskt svagare grupperna i 
samhället. Dagens exteretableringar av handelsområden, utarmar centrum, och byggnationer av 
idrottsanläggningar långt från samhället utan fungerande kollektivtrafik är åtgärder som förstärker 
behovet av bilen, vilket leder till ett utanförskap för vissa samhällsgrupper och en destruktiv utveckling 
av samhället. Vi måste också tänka på hur vi bygger för att inkludera alla grupper i samhället. Idag 
byggs det, kanske mer än någonsin, men ofta för medelklassen vilket riskerar att leda till att svagare 
grupper hamnar segregerade utanför samhällen. Det risker att bildas ett tydligt klassamhälle utöver 
den segregation som tyvärr redan finns för människor som kommer från andra länder. Det är också 
viktigt att vi tänker på hur vi skapar bra och attraktiva livsmiljöer med avseende på bullernivåer, 
möjligheter till en attraktiv utemiljö, inte för tät bebyggelse samtidigt som vi måste beakta det reella 
hotet av klimatförändringarna med ökade risker för översvämningar.  

 

3 Hur försöker ni påverka samhällsutvecklingen? 



- 26 - 
 

Vi jobbar för att hitta möjligheterna för människor att bo centralt men även för att utveckla attraktiva 
noder, att bygga samhällen runt, längs med kollektivtrafikstråk, ett bra exempel är Pågatågen som till 
viss del liknar Norrbotniabanan. Där man kan utveckla orter längs med linjesträckning så att människor 
kan leva ett attraktivt liv med en enkel pendlingslösning in till den större staden. Dessa orter behöver 
den grundläggande servicen såsom skola, förskola och vårdcentral en livsmedelsbutik och några 
arbetsplatser. Beroende på omlandet som dessa orter även servar med grundläggande service kan 
orterna vara ner till befolkningsmängder runt 5000 invånare (kanske även kan vara mindre än så). Allt 
för små orter har svårt att upprätthålla en bra kollektivtrafik, beträffande turtäthet, det bästa är om 
det finns större orter i bägge riktningarna, vilket möjliggör pendling åt båda hållen. Det är ett problem 
även i Stockholm att kollektivtrafiken går full bara i en riktning åt gången, på morgonen in mot centrum 
och på kvällen ut till förorterna. Vilket gör det svårt för kollektivtrafikmyndigheterna att upprätthålla 
en attraktiv turtäthet med god ekonomi. För Stockholm men även på andra platser skulle en utveckling 
av kollektivtrafiknoderna, med arbetsplatser och fler bostäder var önskvärt. Risken är annars att många 
orter/samhällen i närheten av större städer befäster sin identitet som sovstäder. 

Som central nationell myndighet, arbetar vi mycket med vägledning av kommuner och Länsstyrelser 
kring hur dessa frågor kan inkluderas i deras planering. Den främsta uppgiften Boverket har är att 
vägleda och komma med kunskapsunderlag till kommuner och Länsstyrelser, på planeringssidan 
främst kring frågor som behandlar regional och översiktlig planering. 

4 Samarbete med andra aktörer/myndigheter, hur fungerar det? 

Samarbetar med andra myndigheter, kommuner och regioner. Exempelvis ingår vi ofta i samma 
uppdrag som Trafikverket. Totalt sett fungerar samarbetena bra, det finns en vilja till dialog även om 
vi inte alltid har samsyn i frågorna. 

Exempelvis deltar vi i ett Energimyndighetens regeringsuppdrag, Samordning av omställningen till en 
fossilfri transportsektor, som handlar om att skapa förutsättningar för en fossilfri transportsektor, där 
samarbetar vi med sex andra myndigheter. Vårt fokus de senaste åren i kopplingen till 
transportsektorn har legat på att minska klimatpåverkan. 

Vi har samarbetat med Trafikverket för att arbeta fram ramverket för stadsmiljöavtal där kommuner 
kan söka investeringsstöd för cykel och kollektivtrafikanläggningar. I nuläget hjälper vi till med 
utvärderingen av de inkomna ansökningarna. 

Vi har även egna stöd som kommunerna kan ansöka om, dessa är mer kopplade till bostadsbyggande 
och dess utemiljö. 

Samarbetet mellan olika myndigheter kan vara problematiskt, vilket bland annat beror på att olika 
myndigheter har olika lagar att förhålla sig till. Exempelvis arbetar Boverket främst mot PBL medan 
Naturvårdsverket förhåller sig först mot miljöbalken. Numera råder en bättre samsyn på hur 
samarbeten ska tacklas för att resultaten ska bli så bra som möjligt utan att några lagbrott sker. 

Transportmyndigheterna: Trafikverket, Trafikanalys och Transportstyrelsen har tillsammans med oss 
på Boverket och energimyndighet har numera ett väl fungerande samarbete, vi är inne i en positiv 
spiral när det kommer till samsyn och samarbete. Vi kompletterar varandra bättre idag än tidigare. 
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Vi har hjälp Trafikverket vid deras framtagande av nationellplan för infrastrukturen med råd och 
vägledning för att lösa deras utmaning med att koppla infrastrukturen till bostadsbyggandet. Ett 
uppdrag de har från regeringen. Det är första gången vi hjälper till med underlag vid framtagandet av 
nationella planen för infrastrukturen. Det är ett samarbete som efter vissa påtryckningar har fungerat 
väldigt bra. 

5 Norrbotniabanans utredningskorridors påverkan på 
samhällsutvecklingen/verksamheten 

En relativt ny syn på infrastruktursatsningar är att försöka effektivisera användandet av 
infrastrukturlösningen. Oavsett om det är en väg, järnväg eller ett avloppsystem är det bättre att 
utveckla användning av befintliga system än att bygga helt nya, den synen har utvecklats under de 
senaste 10-15 åren. Före det var det vanligare att bygga helt nya system av infrastruktur istället för att 
koppla på nya funktioner till det redan existerande. Detta är ett synsätt som de allra flesta små och 
medelstora kommuner anammar i sin planering idag. 

Egentligen känner jag inte till speciellt mycket om utredningskorridoren, men debatten om 
Norrbotniabanan har jag följt och känner till. Boverket yttrar sig endast i infrastruktursatsningar på 
nationell nivå med stora samhällseffekter, typ Sverigesatsningen på höghastighetståg, Botniabanan 
och Norrbotniabanan, övriga infrastruktursatsningar på regional nivå lämnas Boverkets yttranden via 
Länsstyrelsen i de fall de har sökt Boverkets råd. 

För att Norrbotniabanan ska prioriteras behöver kanske bedömningsgrunderna av åtgärderna när de 
jämförs i de samhällsekonomiska analyserna och kalkylerna. Det gäller att kunna visa att 
Norrbotniabanan bidrar till tillväxten och ökar konkurrenskraften i regionen, gärna med kopplingar till 
flygplatser och hamnar och samspelet mellan väg och järnväg. Fler människor ökar chanserna till att 
matchas på arbetsmarknaden. Ur ett miljöperspektiv gäller det att visa att järnvägen bidrar till att fasa 
ut bilen vid transporter av gods och människor på längre sträckor. Det gäller även att tydliggöra 
tidsvinster i person och godstransporter. 

Det är klart att riksintresset kan sätta käppar i hjulet på den kommunala nivån. Det får vi på boverket 
ofta höra då vi jobbar med riksintressesystemet, oavsett vilken typ av riksintresse det gäller. Det 
hindrar kommunerna att utvecklas i den riktning som kommunerna vill, det gäller riksintressen men 
kan också gälla liggande detaljplaner som tagits fram för att säkerhetsställa åtkomsten till riksintressen. 
Det är klart att det ställer till problem för kommunerna. Det viktigaste är dialogen med i första hand 
Trafikverket, att den är tydlig eftersom riksintressena kan ligga i tiotals år utan att det händer 
någonting. Ett riksintresse är väldigt svårt att riva upp. Riksintressen för kommunikationer är ett stort 
problem som inte har någon tydlig lösning i de fall där beslut om realiserande dröjer. Det är långa 
ledtider i infrastrukturplaneringen, det absolut värsta som kan hända är att det aldrig realiseras. För 
kommunerna är det viktigt att ifrågasätta och driva frågan hela tiden. 

Det finns exempel där kommuner (Kvik) lyckats genom åtgärdsvalsstudier hitta bättre lösningar som 
på det sättet frigjort tidigare låst mark. 

Tanken med riksintressesystemet är att kommunerna kan pröva sin planering mot riksintresset, som i 
sak inte är ett stoppområde för alla planering eller etablering. Risken är naturligtvis ganska stor att det 
inte fungerar eller att det blir ett nej till den tänkta planeringen eftersom riksintresset är för stort. 
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Enligt mig är anledningen att många kommuner inte ger sig in i prövningar mot riksintressen är att 
kostnaden är för stor medan chansen att vinna gehör för sina planer är för små. 

Osäkerheten som skapas av att det inte beslutas om byggandet av Norrbotniabanan behöver inte 
generellt ha stora konsekvenser för samhällsutvecklingen ifall det går att finna alternativa 
utvecklingsområden. Det är sällan företagsetableringar och bostadsetableringar behöver den 
mängden mark att det inte går att finna den på andra ställen utanför riksintresset. 

Det finns många industriföretag i Sverige som har övergett orter utifrån att det inte finns rätt 
förutsättningar för transporter på orten, konkurrenskraften för företaget blir för dåligt. Ur den 
aspekten kan naturligtvis osäkerheten ifall banan ska byggas eller inte få industrin att koncentrera sina 
satsningar på andra orter med tydligare förutsättningar, eventuellt helt överge en ort. Vilket innebär 
att många arbetstillfällen på en ort går förlorade. För industrin handlar det om tillväxten i företaget 
framför vilken ort som företaget verkar på. Det är få industrier som har den kopplingen till en ort som 
gör att de stannar där oavsett utvecklingsmöjligheter. 

Sydostlänken, som ger möjligheter för IKEA och Volvo att öka sina andelar gods fraktade på järnväg, är 
ett exempel på där det förekommit hot om flytt av verksamheter. Det är en järnvägssträckning som 
inte är lönsam ur samhällsekonomiska aspekter med väldigt lite persontrafik. 

Det finns många industriföretag som kräver upprustning av järnvägen för att kunna erbjuda ett 
stabilare varuflöde till sina kunder, en del även ur hållbarhetsynpunkt. 

Det finns ingen patentlösning på hur processen med ett riksintresse för kommunikationer ska kunna 
bli mer på en linje. 

6 Övrigt 

Ett tips på intervjuobjekt skulle kunna vara Tillväxtverket och Länsstyrelsen 
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Bilaga 8 – Intervju 5 - Fastighetsmarknaden 
1 Basinformation 

Intervjun genomfördes på plats i Piteå den 16:e maj 2017, klockan 13:30. Intervjuobjektet medgav att 
materialet spelades in.  

2 Faktorer viktiga för samhällsutvecklingen generellt 

Boendemiljön blir allt viktigare, tillsammans med tillgången till väl fungerande skolor och allmän 
service, det jag kallar välfärdstjänster. En annan viktig faktor för en positiv samhällsutveckling är en 
fungerande infrastruktur, handel, och andra kommunikationer. Det verkar som om shopping har blivit 
ett folknöje och det gör det viktigt för attraktiviteten på en ort. Det är en faktor som gör att människor 
vill bosätta sig på en ort. 

Den största risken för en positiv utveckling av samhället är demografiförändringen i samhället, de 
yngre flyttar medan de äldre blir kvar. Det är förödande för ett samhälle. Det krävs tillgång till 
arbetstillfällen, bra bostäder och ett attraktivt utbud av nöjen för att de yngre ska stanna på en ort. 

3 Hur försöker ni påverka samhällsutvecklingen? 

Vår roll i samhället är att förmedla hjälp till att skapa en positiv flyttkedja. Det är beroende av hur folk 
kan flytta och tillgången på bostäder. Det är väldigt sällan som det inträffar att ett hus kan köpas först 
när det tidigare huset blivit sålt, och den husaffären är beroende av att den köparen kan sälja sitt hus 
innan den affären. Folk i Piteå byter inte hus speciellt ofta, det har ökat något på senare år men som 
regel köper folk sitt hus och sedan bor de där tills de blir gamla och inte orkar längre. Då först säljer de 
sin fastighet och en yngre generation tar över. Detta kan bero på hur marknaden har sett ut i Piteå 
med relativt låga priser, vilket gjort att även unga människor har haft möjligheten att köpa ett hus att 
växa i. Det har varit möjligt att köpa ett stort hus direkt utan att behöva mellanland i ett mindre hus 
först. Det håller sakta på att ändras eftersom priserna ökar i kommunen och tillgången på objekt är 
relativt liten. För tillfället råder i det närmaste brist på bostäder. 

Naturligtvis måste köparen ha en vilja att flytta, men finns inte jobb och välfärdstjänster på en ort väljer 
inte köpare att flytta dit. För att kunna hjälpa till att skapa dessa flyttkedjor måste tillgången på 
bostäder öka och det måste finnas bra arbetstillfällen för att folk från andra orter ska vilja flytta in. 

4 Samarbete med andra aktörer/myndigheter, hur fungerar det? 

Vi sammarbetar mest med besiktningsmän och banker och det är ett väl fungerande samarbete. 
Kommunen har aldrig visat någon form av intresse för att inhämta vår åsikt och insikt i frågor gällande 
Norrbotniabanan. 

5 Norrbotniabanans utredningskorridors påverkan på 
samhällsutvecklingen/verksamheten 

Vi har brottats med utredningskorridoren i snart tio år. Den ställer till olägenheter för människor inom 
korridoren. Det är svårare att sälja husen inom korridoren och de hus som eventuellt någon gång i 
framtiden kommer att störas av Norrbotniabanan. Det händer och har hänt flera gånger att säljare, 
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men också köpare, väljer att dra sig ur den planerade försäljningen på grund av läget i korridoren. Det 
är helt klart att fastigheterna inom korridoren inte når de potentiella försäljningspris de skulle haft 
utan korridoren. Detta är ett stort problem, kanske inte för Piteå som aggregerad marknad men för 
den som ska sälja inom korridoren är det ett jätteproblem. Vi säljer ungefär 250 hus varje år varav ett 
antal ligger inom korridoren. 

Vi meddelar både köpare och säljare att de eventuellt kan komma att påverkas av Norrbotniabanan 
och uppmuntrar de att ta reda på relevant information. Vi vågar inte ge den informationen ifall de 
skulle bli några oklarheter i framtiden, då vi inte har rätt kompetens och kunskap i frågan. Jag tror inte 
att de förekommer några problem för köpare att låna från bankerna till fastigheter inom korridoren 
eftersom marknaden reglerar priset efter de förutsättningar som råder, varvid banken inte tar någon 
större risk än vid andra fastighetsaffärer. 

På grund av den rådande bostadsbristen finns det nästan inga osäljbara fastigheter men prisbilden blir 
inte alltid den förväntade på fastigheter inom korridoren, och det är helt klart på grund av läget inom 
korridoren. Det är nästan omöjligt att generellt nämna en siffra på hur mycket sämre fastigheterna 
inom korridoren genererar i försäljningspris eftersom varje fastighetsförsäljning är unik (beträffande 
tillgång på andra bostäder, antalet spekulanter och deras ekonomiska möjligheter etc.), men att man 
får sämre betalt är det inga tvivel om. 

Det finns platser inom korridoren där det inte går att bygga ut sin fastighet för att nämna ett exempel 
på den påverkan den har på människor dagliga liv. Nybyggnationer inom korridoren är inte att tänka 
på eftersom det eventuellt kommer att påverkas av den eventuella Norrbotniabanan. Eftersom de 
fastigheter som berörs vid byggnationen kommer att lösas in men inte något nytillkommet har det i 
praktiken införts ett byggförbud inom korridoren.  

Utredningskorridoren lägger en våt filt över egentligen all markanvändning inom korridoren vilket 
naturligtvis påverkar möjligheterna för kommunen att planera markanvändningen på ett bra sätt. Det 
blir ganska stora arealer av bra mark som påverkas. 

Vi använder bara den informationen som är allmänt tillgänglig på en övergripande nivå om 
Norrbotniabanan och uppmuntrar våra kunder att informera sig om vad som gäller. Vi vågar inte 
riskera att ge kunderna felaktig information eftersom det skulle innebära mycket negativa 
konsekvenser för vårt företag och yrkesheder.  

För mig är det en obegriplig process att säga, här någonstans inom den här breda korridoren ska vi 
bygga om vi bygger, vilket lamslår hela området. För att skapa någon form av trygghet för människorna 
borde de sägas, här ska vi bygga och från och med nu löser vi in era fastigheter ifall ni väljer att flytta 
innan bygget tvingar er att flytta. Osäkerheten som den rådande processen försätter människor i är 
fruktansvärd, det är obegripligt att myndigheter kan behandla människor på detta sätt. 

För att komma tillrätta med problemet med de ibland långa utredningstiderna har jag ingen direkt 
uppfattning, men det man borde kunna begära är att veta var den eventuellt ska byggas. Inte dagens 
breda korridor som lamslår utvecklingen och möjligheten för väldigt många människor. Det borde gå 
att bestämma vart järnvägsspåret ska gå för att minimera påverkan på resterande delen av 
människorna i korridoren. Det borde gå att påbörja inlösen av fastigheterna redan nu. Just nu skapar 
den här korridoren en enorm osäkerhet för människorna som bor den, ingen vet vad eller när det 
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kommer att hända något. Det enda som kan sägas är att det påverkar och kommer att påverka 
fastighetspriserna till dess att man med säkerhet vet var spåret kommer att gå. Då först kommer 
människorna som påverkas kunna fatta beslut med säkerhet, hur situationen bäst ska lösas för varje 
enskild individ. 

Det är märkligt hur man får hantera människor i ett samhälle. Jag tycker att drabbas bara en människa 
av den osäkerheten som utredningskorridoren utgör, är det en för mycket, och i det här fallet drabbas 
väldigt många människor. Det är brist på respekt för människorna som bor inom korridoren. 

För oss som företag innebär det naturligtvis en minskning av intäkter när fastigheter inte får det 
försäljningspris det borde kunnat få, men det är sekundärt kontra den osäkerhet och brist på respekt 
som de drabbade individerna utsätts för. För oss utgör detta intäktsbortfall inget hot mot vår 
verksamhet. 

Det kommer att bli bra den dag när Norrbotniabanan väl kommer, så at det drar ut på tiden påverkar 
naturligtvis samhällsutvecklingen på många sätt, osäkerhet och försiktighet först och främst. Sedan 
kan vi ha olika åsikter sträckningen. Enligt min åsikt hade E4:an alternativet varit bättre ur 
pendlingssynpunkt eftersom de som bor i staden i många fall är äldre och ändå inte pendlar. Det 
innebär att folket som pendlar med banan först måste köra sin bil in i staden och parkera centralt vilket 
enligt mig inte är positivt. 

Det som kan ses nu är att det finns, i samband med Kiruna stadsflytt, familjer från Kiruna som bosätter 
sig i Piteå med avsikten att veckopendla till arbete i Kiruna. En av anledningarna är att bostadsmiljöerna 
är mycket bättre i Piteå. De vi har i Piteå som är relativt unikt i Sverige är stadsnära fritidshusområden. 
De här områdena håller sakta på att omvandlas till permanentboenden, trots att beslutsfattare gjort 
allt för att detta inte ska ske. Vilket har gjort att det blivit konstiga byggnader för att kunna göra 
permanentbostäder, istället för vackra hus. Piteå kan inte konkurrera med de större städerna, eller ens 
med Luleå, när det gäller utbud av aktiviteter och nöjen. det vi kan konkurrera är med bra 
bostadsområden, relativt billigt boende och bra närhet till vatten och natur. Därför borde vi erbjuda 
bra tomter med rejäla byggrätter i strandnära lägen samtidigt som vi erbjuder bra bostäder i staden i 
en attraktiv miljö. Det skulle kunna göra att människor väljer att bosätta sig i Piteå istället för 
exempelvis Luleå. Något som vi har gott om i Piteå som helhet är tillgång till vattennära lägen där vi 
skulle kunna utveckla bra attraktiva både bostäder och verksamheter. 

Utvecklingen av lägenheter i staden är enligt mig främst för piteborna medan möjligheterna till 
attraktiva bostadsområden av villor, gärna en mix av exklusiva (större tomter, lyxigare villor) och vanlig 
standardvillor, som gör att människor utanför Piteå kommun väljer att flytta till kommunen. 

Känslan är att för att komma till rätta med prioriteringsproblemet är att rikspolitikerna måste inse att 
Sverige är bra mycket större än Stockholm. En del av avfolkningstrenden matas in i våra barn redan 
som små via våra nyhetssändningar, där de oftast intervjuas folk från storstadsregionerna vilket 
förstärker inställningen att de är de enda åsikterna och människorna som har betydelse för Sveriges 
utveckling. 

6 Övrigt 

Det skulle kunna var intressant att höra hur bankerna hanterar lånefrågan inom korridoren, även om 
jag tror att de inte är några problem eftersom marknadskrafterna styr. 
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Bilaga 9 – Intervju 6 - Industrin 
1 Basinformation 

Denna intervju genomfördes över telefon den 22:a maj 2017, klockan 08:00. Intervjuobjektet medgav 
att materialet spelades in.  

2 Faktorer viktiga för samhällsutvecklingen generellt 

Det är tillväxt som behövs för att generera en positiv samhällsutveckling och de faktorerna som behövs 
är framförallt tillgång till arbetskraft, bra infrastruktur och smörjmedel i systemet. Det är den politiska 
viljan eller modet att fatta svåra men korrekta beslut för att underlätta utvecklingen som är nödvändig. 
Det politiska besluten måste komma fortare, och överklaganden kan inte fortgå i evigheter. 

Den största risken för en fortsatt positiv samhällsutveckling är bristen på kompetent arbetskraft. Vi 
måste klara alla dessa gigantiska pensionsavgångar som väntar, där kan Norrbotniabanan hjälpa till att 
öppna nya möjligheter för att pendla in kompetent arbetskraft. Tyvärr tror jag inte att det hjälper oss 
på SCA i det stora med våra skiftarbetare. Det är klart att en del kompetenser som krävs som inte 
arbetar i skiftlagen kan eventuellt gå att rekrytera på pendlingsbara orter utanför Piteå kommun. Även 
andra branscher kommer att kunna använda en större arbetsmarknadsregion än tidigare när banan är 
byggd.  

3 Hur försöker ni påverka samhällsutvecklingen? 

Vi påverkar samhällsutvecklingen främst genom att generera en ekonomisk tillväxt och erbjuda 
arbetstillfällen på den lokala orten. Vi försöker inte påverka var eller hur kommunen ska utveckla 
samhället med bostäder och andra verksamheter ifall de inte inkräktar på de behov vi har av 
infrastruktur och markanspråk. 

De effektiviseringar som görs i fabriken som ibland gör att de behöv färre anställde är en förberedelse 
för att klara den förväntade bristen på arbetskraft. Det finns ett egenvärde att det behövs färre 
anställde i fabriken eftersom det förväntas bli brist på arbetskraft i framtiden. 

4 Samarbete med andra aktörer/myndigheter, hur fungerar det? 

Vi samarbetar dels med våra underleverantörer, som erbjuder jobb (främst underhållstjänster som 
inte kan erbjudas på fabriker med en pappersmaskin) på vår anläggning när vi saknar kompetens eller 
arbetskraft att utföra arbetet själva, men också med våra leverantörer som levererar våra råvaror, ved, 
returpapper och olika kemikalier. Det är viktiga samarbeten som fungera normalt, det är klart att det 
inte alltid är smärtfritt. Mycket av våra råvaror levereras till fabriken med tåg och båt men en del 
kommer via vägtransporter, hela vår produktion sänds från fabriken via järnvägen. 

Vår tillsynsmyndighet, i miljöfrågor, är Länsstyrelsen, eftersom vi är en anläggning med stor 
miljöpåverkan (A-anläggning). För exempelvis sågverk är det kommunen som utövar 
tillsynsverksamheten. 

Vi har en hel del kontakt med kommunen i planärenden och bygglovsärenden. Det förekommer även 
samarbete med Räddningstjänsten. Vi har en del kontakt med kommunen i utbildningsfrågor för att 
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säkerhetsställa att rätt typ av utbildningar annordas för att säkra arbetskraft inför framtiden. I den 
typen av frågor får vi bra gehör från kommunens sida. 

På det stora hela fungerar samarbetena med andra relativt bra, utan större problem, även om det 
förekommer att vi inte har 100 % samsyn.  

5 Norrbotniabanans utredningskorridors påverkan på 
samhällsutvecklingen/verksamheten 

När det kommer till Norrbotniabanan är vi med i referensgruppen för utredningen, vi sponsrar 
referensgruppensarbete med flera tiotusentals Kronor. Vi träffas en gång per år i referensgruppen. 
Idag får vi information via nyhetsbrev på övergripande nivå utöver informationen från 
referensgruppen. 

Jag kan säga att för tillfället påverkar utredningskorridoren inte vår verksamhet på något sätt alls, vi 
räknar inte med banan utan den befintliga järnvägen tillfredsställer för närvarande våra 
transportbehov när det inte är problem med driften. Vi transporterar hela vår produktion på 400 000 
ton med järnväg, även en stor de av veden och 140 000 ton returpapper kommer via järnvägen. Hittills 
har den befintliga järnvägen klarat att möta vår produktionsökning och vi har inga indikatorer på att 
den inte skulle klara det i framtiden. Det är bara koppla på en vagn till på det dagliga tåget till fabriken. 
Vi har inte utrett hur stor produktionsökning den befintliga järnvägen klarar av, men hittills har den 
klarat vår prodiktionsökning på ett par procent per år. 

Vi har inte haft några stora ambitioner att påverka sträckningen av Norrbotniabanan eftersom det inte 
påverkar vår verksamhet. Det enda bekymret är om det innebär störningar för oss under realiserandet 
av banan, men det utgår vi ifrån att det inte kommer att göra, i annat fall kommer vi att motsätta oss. 
Ett stopp av tågtrafiken in tillfabriken under byggtiden skulle innebära ett stort problem. En flytt av vår 
bangård från Svedjan ut på Pitholmsheden motsätter vi oss tills det är visat att det faktiskt fungerar 
och i alla fall inte blir sämre. Helst vill man åt triangelspår eftersom det ökar flexibiliteten. 

Bangården inne i staden som våra kollegor och konkurrenter använder sig av, där kommunen vill 
komma år marken, kan jag förstå innebär försämringar för dem som de motsätter sig, men hittills har 
utredningen av Norrbotniabanan inte påverkat vår verksamhet på något som helst sätt. 

I det hypotetiska fallet att vi hade behovet av att utöka vår produktion till den grad att dagens 
infrastrukturlösning inte fungerar skulle osäkerheten kring banans vara eller inte vara kunna få oss att 
överväga satsningar på andra orter istället. Orter där den infrastruktur som krävs redan finns eller är 
beslutad. Ovissheten gör att det inte tas några beslut och eventuella satsningar som kräver en viss typ 
av infrastruktur förläggs till platser med bättre förutsättningar. 

För tillfället står inte vår verksamhet och faller med Norrbotniabanans vara eller icke-vara. Vi räknar 
inte in banan i våra kalkyler, det gör nog ingen annan heller. Det är klart att ett bussbolag kanske väljer 
att investera i nya bussar eftersom de ska fortsätta trafikera E4:an i ytterligare 20 år, men en 
industrietablering planeras inte utifrån att banan eventuellt kommer. Den typen av planering kanske 
kommer att börja göras först när beslutet om banan är taget. Det kräver en definitiv tidsplan. 
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Det är klart att Norrbotniabanan skulle innebära positiva effekter på samhällsutvecklingen, främst 
kanske för persontrafiken. För industrin, i alla fall för oss, är satsningar på driftsäkerheten på befintlig 
järnväg en tillräckligt bra lösning.  

För att komma tillrätta med längden på processen krävs en politisk vilja att fatta de rätta besluten. 
Sedan borde det gå att göra någonting åt alla dessa oändliga överklaganden som fördröjer projekten 
men också gör dem dyrare, det hände vid etableringen av Botniabanan. Det får naturligtvis inte ske på 
bekostnad av den demokratiska rättigheten att påverka, men det måste finnas en gräns hur länge detta 
får fortgå. Ibland känns det som att rikspolitiker fattar en del beslut utifrån en popularitetsskala. 

6 Övrigt 

Jag har inga direkta frågor eller funderingar kring ditt arbete. Det skulle kunna vara av intresse att prata 
med våra kollegor och konkurrenter vid den andra fabriken inne i staden.  
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Bilaga 10 – Intervju 7 - Länsstyrelsen 
1 Basinformation 

Intervjun utfördes i Luleå den 24:e maj 2017, klockan 10:00. Intervjuobjektet medgav att materialet 
spelades in.  

2 Faktorer viktiga för samhällsutvecklingen generellt 

Länsstyrelsen har tillsammans med SKL (Sveriges kommuner och Landsting) arbetat fram en skrift, Tidig 
dialog ökar bostasbyggandet. Skriften trycker på fyra faktorer för att generera en positiv och hållbar 
samhällsutveckling: 

1. Tidig dialog, mellan stat, kommun och investerare, för att lösa de knutar och problem som 
finns i planeringssammanhang i ett tidigt skede. Risken finns annars att visa frågor som 
kommer in senare i processen då utgör ett hinder istället för en möjlighet. Den tidiga dialogen 
bör inledas före den formella processen, redan på idéstadiet, genom att identifiera vilka 
aktörer som bör delta i processen och inleda samtal. Alla aktörer kanske inte ska finnas med i 
alla olika projekt. 

2. Gemensam lägesbild. Länsstyrelsen och andra myndigheterna behöver en regional lägesbild, 
en gemensam framtidsvision av länets utvecklingsmöjligheter, vad som är lämpligt att satsa på 
och vars. De regionala myndigheterna behöver också en bild av vad som faktiskt händer i länet 
i nuläget, en nulägesbild. Kommunerna behöver en lokal nulägesbild, vad händer här och nu. 
En fråga som ofta kommer upp i dagsläget är exploateringen av jordbruksmark. Det är många 
kommuner som har den problematiken men det är inte alla som hanterar frågan på ett 
tillfredställande sätt, en genomtänkt strategi för hur jordbruksmarken ska värnas samtidigt 
som visa delar av marken kanske kan exploateras. Där behöver genom lagstiftning och 
hushållningsbestämmelserna lokaliseringsprövningar göras. Kommunerna har ofta 
nulägesbilden men misslyckas att knyta ihop alla knutarna till en tillfredställande planering för 
alla olika intressen. Jordbruksmark har ofta ett strategiskt bra läge i närheten av städerna, är 
lätt att bebygga och passar allmänt bra in i den rådande förtätningsvågen. Det är viktigt att 
kommunernas och statens nulägesbilder är i samförstånd med varandra, därför ar det viktigt 
med samarbete och samråd. En gemensam nulägesbild av hur en region eller kommun ska 
utvecklas gynnar alla inblandade. Det Länsstyrelsen gör nu för att skaffa sig en gemensam 
lägesbild av regionen är en kommunresa, där strategiska samtal (till skillnad från de normala 
arbetsträffarna i specifika sakfrågor) med regionens olika kommuner förs för att hitta möjliga 
förbättringsåtgärder i samarbetet mellan kommuner och Länsstyrelsen. 

3. Samordning. Internt på kommunerna och olika myndigheter, investerare och aktörer upplever 
att olika avdelningar och olika personer inom samma avdelning ibland inte ger samma svar på 
specifika frågor, vilket kan vara väldigt frustrerande. Kommunerna men även andra 
myndigheter måste uppträda med en enad front i sin kommunikation ut från kommunen eller 
myndigheten. Det är ett problem som alla myndigheter måste bli bättre på, att marknadsföra 
sig som en enad front, en enhet. Detta gäller såväl statliga myndigheter, regionala myndighet 
och de olika kommunerna. Det som förmedlas ut från myndigheterna ska vara lika oavsett 
vilken avdelning som tillfrågas i ärendena. Det är en intern samordning som kan bli betydligt 
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bättre än idag. Det allra viktigaste är att alla olika myndigheter pratar med en röst per 
respektive myndighet. 

4. Kompetensförsörjning. Det är en jättebrist på kompetent arbetskraft inom det här området 
(planeringsområdet). Det är inte lätt att hitta människor, som kan skapa framdrift i dessa 
komplexa processer, med kunskap, erfarenhet och mod att fatta viktiga beslut. Tre viktiga 
faktorer för att plan- och planeringsprocessen ska fungera bra. Det råder även brist på de som 
utför själva byggandet. 

Norrbotten som län har väldigt olika förutsättningar, kustregionen (Luleåregionen, Luleå, Piteå, Boden, 
Älvsbyn och Kalix) behöver bra kommunikativa lösningar för att attrahera nya medborgare. För att 
möjliggöra samarbete mellan orterna på bostads och arbetsmarknaden, det är viktigt att kunna bo på 
en ort och enkelt kunna arbeta på en annan. Det är ett område som skulle kunna förbättras, men ett 
steg i den riktningen är den framtagna trafikstrategin för Luleåregionen, kopplat till studie- och 
arbetspendlingen i regionen.  Dagens pågående urbanisering bottnar i det faktum att staden kan 
erbjuda ett större utbud av kvalitativa upplevelser och tjänster, när det gäller service, kultur och nöjen. 
Staden passar generellt 70-talisterna mycket bra eftersom det är en generation som söker helhet, med 
jobb, attraktivt boende, service, nöjen, kultur, friluftsliv och upplevelser för hela familjen. Det gör att 
många idag söker sig till platser som ger många erbjudanden, vilket städer generellt sett gör i större 
utsträckning än landsbyggden.  

En kommande trend som förmodligen kommer att få stor genomslagskraft är att bygga med kvalité. 
Det handlar om en helhet inte bara byggnaderna utan också annorlunda arbetsplatser (kanske delar 
av arbetsdagen kan spenderas på något kafé), kreativa lösningar och bra allmänna ytor i städerna. Vi 
kommer att bli tvungna att höja ambitionsnivån på helhetsbilden i städerna för att kunna attrahera 
människor att flytta hit, annars finns en risk att andra städer med bättre helhetslösningar väljs istället. 
Samhälsutveckling är mycket större och mer komplext än bara fyra väggar och enskilda projekt.  

Riskerna för samhällsutvecklingen är att inte planera utifrån de behov som finns, vilket är väldigt svårt. 
Det är inte lätt att se in i framtiden för att kunna möta kommande behov och trender. Det är klart att 
det går att trendspana och analyser, men om inte platsen klarar av att match de krav och behov som 
de människor man vill attrahera till en plats har, kommer de att välja andra platser. De människor som 
redan finns på en plats kommer att välja att flytta till andra platser om inte den plats som man bor på 
kan leverera de krav som individer har på ett attraktivt liv. Dessa krav är bland annat attraktivt boende 
och arbete samt möjligheter till ett varierat utbud av service och nöjen. 

För en del kommuner är demografifördelningen i befolkningen ett stort problem, eftersom det ställer 
krav på att kommunerna måste erbjuda fler bostäder och hjälp till en åldrande befolkning. 
Demografifördelningen tillsammans med en svag marknad, det saknas investeringsvilja, gör det väldigt 
svårt för många kommuner att konkurrera om den yngre befolkningen, eftersom det är svårt att möta 
deras behov. Staten försöker med riktade bidrag hjälpa de mest utsatta kommunerna, vilket inte löser 
alla problem men det är en början i alla fall. 

Samhällsutveckling är alltid en mängd avvägningar som ska göras, det gäller att tänka större, med mera 
samarbete, och med ett helhetsperspektiv samtidigt som man visar hänsyn till se olika anspråken 
(mineralnäringen, rennäringen för att nämna några) som finns. Kommunerna kommer att tänka mera 
lokalt därför finns det behov av andra aktörer som tar ett mer helhetsperspektiv för den fysiska 
planeringen, där spelar Länsstyrelsen och Region Norrbotten en viktig roll. 
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Utredningar på regeringsnivå har visat på fördelar med en regional aktör som hjälper till och samordnar 
den fysiska planeringen. Ett bra exempel är Finland som har en regional aktör som faktiskt utför den 
fysiska planeringen, vilket skulle vara en fördel när planeringen sedan ska tas ner på en djupare nivå. 
Det finns säkert nackdelar med att kommunerna får överge delar av sin självbestämmanderätt 
(planmonopol). Jag tror trots allt att de är i den riktningen som utvecklingen inom planeringsprocessen 
för samhällsutvecklingen kommer att gå i framtiden. 

3 Hur försöker ni påverka samhällsutvecklingen? 

Vi arbetar med olika planeringsfrågor i länet, där vi stöttar och vägleder kommuner. Eftersom vi är en 
myndighet är vi även med och påverkar i specifika ärenden, genom olika yttranden speciellt på 
detaljplanerings- och översiktsplaneringsnivå. Vi är även en samordnad länk mellan de olika statliga 
intressen som berörs när olika platser ska förädlas, det är bland annat olika typer av riksintressen och 
andra statliga intressen. 

Kulturmiljöfrågorna blir en del av planeringen men även där, i egenskap av tillståndsgivande 
myndighet, samordnar vi olika intressen. Det kan vara byggnadsminnen eller olika skogsvårdsåtgärder. 

Kommunerna kommer att tänka mera lokalt därför finns det behov av andra aktörer som tar ett mer 
helhetsperspektiv för den fysiska planeringen, där spelar Länsstyrelsen en viktig roll. 

4 Samarbete med andra aktörer/myndigheter, hur fungerar det? 

Länsstyrelsen kan förbättra samordningen mellan de statliga intressena men även samordningen 
mellan kommun och stat. Vi tänker kund i samarbetsprocesserna med andra aktörer, efterfrågas vår 
kompetens och kunskap kommer vi att erbjuda den på ett bra sätt. 

Vi har genom åren byggt upp ett bra samarbete med byggindustrin, Norrbottens kommuner och andra 
statliga myndigheter samt alla enskilda kommuner i länet. Eftersom kommunerna har planmonopol 
bestämmer de i vilken riktning de vill röra sig med sin planering, vi för in kunskap men även ett nej 
ibland i dialogen beroende på olika aspekter som påverkas på grund av deras planering. Det är inom 
det här området som jag tror att samarbetet kan utvecklas genom den tidiga dialogen, så att tiden och 
resurserna inom planeringen kan fokuseras på platser som inte kommer att få ett nej i ett senare skede. 
Nu är det relativt sällan som vi på Länsstyrelsen säger blankt nej, utan vi försöker genom diskussion 
hitta lösningar och bättre alternativ, men det är ett område som skulle kunna förbättras. 

Länsstyrelsen får bra betyg för sitt sammarbete och arbete både av regionala och nationella aktörer. 
Vi används ibland som ett föredöme i hur arbetet mot kommunerna kan bedrivas. 

5 Norrbotniabanans utredningskorridors påverkan på 
samhällsutvecklingen/verksamheten 

Utredningen av Norrbotniabanan har pågått alldeles för länge och lägger en våt filt över regionen, som 
försvårar planeringen och samhällsutvecklingen i regionen. 

I början av utredningsarbetet deltog många aktörer, varav Länsstyrelsen var en. Vi hade resurser 
avsatta för att delta i styrgruppsarbetet för Norrbotniabanan. Sedan blev det en borgerlig regering och 
resurserna till Norrbotniabaneprojektet försvann eftersom det avviserades att banan inte skulle 
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byggas. Nu i och med regeringsskiftet så har arbetet påbörjats igen, byggnation ska börja mellan Umeå 
och Dåva samtidigt som arbetet med järnvägsplaner för resten av sträckan ska fortsätta. När 
järnvägsplanerna är klara kommer effekterna av den våta filt som utredningskorridoren utgjort att 
försvinna. 

Länsstyrelsen har en roll tillsammans med Trafikverket att försöka hitta lösningar för kommuner som 
vill och har behov av att etablera inom utredningskorridoren. Det är svårt eftersom Trafikverket måste 
värna intressent vilket som regel ger fler nej än ja till planer inom intresset. 

När Luleå kommun ska bygga sin nya återvinningscenteral på lilla Mjölkuddsberget inkräktar den på 
riksintresset. Vi manade kommunen att visa största möjliga hänsyn till riksintresset samtidigt som vi 
uppmanade Trafikverket att göra mesta möjliga för att hitta lösningar för att bygga 
återvinningscentralen. Den största utmaningen är att Trafikverket har en styrning, kanske från 
regeringsperspektiv, att inte göra mer än att slentrianmässigt säga nej till alla förslag som inkräktar på 
riksintresset, utan djupare utredningar eller försök att hitta lösningar. Det håller inte när processerna 
blir långa, i det här fallet tio år. Då måste man våga utreda och inkräkta när viktiga investeringar vill 
göras i kanterna där alla vet att det inte kommer att påverka möjligheterna för riksintresset. Jag tror 
att det börjar komma till stånd en förändring på det planet, att man faktiskt vågar fatta positiva beslut 
om investeringar trots att det inkräktar på korridoren. 

Det vi försöker göra är att sätta press på alla parter att tänka lite längre, att se möjligheterna istället 
för att slentrianmässigt utgå från att det inte är möjligt. 

Min upplevelse är att många etableringsplaner inom korridoren för riksintresset stannar vid idéer 
eftersom man vet av erfarenhet att det är nästan omöjligt att komma till en positiv lösning. Trots det 
är det ett par försök varje år där det hittills har varit väldigt svårt att finna positiva lösningar. Jag vet 
att Piteå kommun gick miste om, ett flertal etableringar, bland annat etablering av byggvaruhuset K-
rauta, på grund av utredningskorridoren och oviljan att hitta lösningar. För kommunerna är alla 
investeringar viktiga investeringar för att skapa arbetstillfällen och tillväxt.  

Jag förstår Trafikverkets syn på korridoren eftersom spårets exakta läge inte är bestämt, men det vore 
önskvärt att många gånger utreda frågorna djupare istället för att slentrianmässigt säga nej. Det är 
klart att Trafikverket inte vill föra på mer kostnader på projektet än de som redan är kända, det skulle 
eventuellt kunna äventyra lönsamheten på hela projektet. Ibland skulle det med säkerhet gå att hitta 
lösningar på etableringsförfrågningar i utkanter av korridoren utan att det skulle påverka kostnaden 
och syftet med riksintresset och den tänkta järnvägen. 

Om man besöker platser där exempelvis Botniabanan passerar genom samhällen påverkar den inte 
bebyggelsen så mycket som man kan tro. Det finns väldigt smarta lösningar, man kan skära bort ett 
hörn på en byggnad för att få plats med järnvägen genom ett industriområde. Det gör att man med 
lite vilja och smartness kan hitta lösningar på fler problem än idag om man har modet att våga utreda. 

 Utredningskorridoren, den våta filten, begränsar tillväxten vilket gör att man måste våga tänka större 
och på en helhet, för alla investeringar är viktiga för kommunerna. Det gör att det är viktigt att alla 
aktörer verkligen försöker att hitta lösningar gemensamt och det har tidigare varit svårt då Trafikverket 
kategoriskt har sagt nej, utan någon som helst undersökning av möjligheterna. Den synen fungerar inte 
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längre, ska den våta filten ligga kvar kanske fem tio år till måste vi gemensamt hitta lösningar, främst 
för Piteå och Luleå. 

För att komma till rätta med problemen med utredningskorridoren behöver bland annat 
kalkylmodellen förbättras, eftersom den kan skilja mellan olika projekt vilket gör jämförelser svårare. 
Norrbottens län får relativt lite investeringspengar från regeringen trots mängden naturresurser och 
en stor del tung industri, starkare regioner befolkningsmässigt sett får en större del av kakan. Det är 
ett politiskt synsätt som vi måste försöka förändra. Trots att många politiker tycker att hela Sverige ska 
leva och frodas. Norrbotten behöver tydliga och starka röster i rikspolitiken för att lyckas göra sin röst 
hörd bland alla andra starka röster inom politiken. Vi har exempelvis vår landshövding och Peter 
Eriksson för att nämna några mycket kompetenta politiker som vet vad vårt län behöver, och 
förhoppningsvis kan de lyckas med att tydliggöra Norrlands behov på ett bra sätt. 

Det man kan lära sig av Norrbotniabanans process, som tagit orimligt med tid i anspråk och påverkat 
samhällsutvecklingen i hela regionen under minst tio år är: 

• När ett riksintresse för kommunikationer ska läggas ut som en våt filt över regionen ska det 
finnas en investeringssäkring. 

• De pengar som måste till för att kunna planera och genomföra projektet måste finnas med i 
planeringssammanhanget, åtminstone så mycket att planeringen kan göras färdigt fram till 
järnvägsplan. 

• Då skulle den våta filtens effekter kunna minimeras. Sedan kan själva järnvägen byggas i 
etapper eller vänta på investeringspengar, eftersom planen är färdig kan samhället fortsätta 
att utvecklas med vetskapen att järnvägen kommer att komma exakt här. 

Valet av startetapp (Umeå-Dåva) kanske inte är den absolut bästa ur samhällsekonomisk synpunkt men 
det är viktigt att starta, det blir lite av ett politiskt spel eftersom det finns risk att vid ett regeringsskifte 
kan investeringspengarna frysa inne igen. Det viktigaste för regeringen är att banan börjar byggas. 

Jag tror att vi ska vara glada om vi kan åka Umeå-Luleå med kustjärnvägen till 2040. Det är en 
optimistisk gissning eftersom stora delar av banan fortfarande inte gått till järnvägsplan och därmed 
saknar investeringspengar. 

6 Övrigt 

Jag tycker att du skulle kunna prata med universitetet eftersom de ligger i framkant med nya 
innovationer och tekniker. Näringslivet i Luleå och Invest i Norrbotten skulle kunna vara viktiga aktörer 
att samtala med i frågan. Jag skulle önska att få ta del av resultatet när det är färdig. 

 



- 40 - 
 

Bilaga 11 – Intervju 8 - Trafikverket 
1 Basinformation 

Intervjun genomfördes i Luleå den 24:e maj 2017 klockan 13.00. intervjuobjekten medgav att 
materialet spelades in.  

2 Faktorer viktiga för samhällsutvecklingen generellt 

Tydligt och gott samarbetet mellan alla inblandade aktörer, ett samarbete med högt i tak där det är 
lösningsorienterat tänkande. Det gäller att kompromissa och försöka hitta bra lösningar på de problem 
som finns. 

Företagande tillsammans med bra boenden på orten samtidigt som det ska finnas bra möjligheter till 
arbetspendling. En bra möjlighet till arbetspendling ger positiva effekter på kompetensförsörjningen 
då arbetsmarknadsregionen blir större. Det blir lättare att hitta kompetent arbetskraft i region som 
kan utföra de efterfrågade arbetena. Industrierna inom regionen är många gånger beroende av 
varandra för at vara framgångsrika. 

En annan viktig faktor för en positiv samhällsutveckling är tillgången till olika samhällstjänster, såsom 
utbildning, kultur, nöjen och turism samt grundläggande service, sjukvård, skola och mataffärer. För 
att åstadkomma en positiv samhällsutveckling är det viktigt att alla olika aktörer på marknaden känner 
delaktighet och möjlighet att påverka utvecklingen. 

Även olika lokala initiativ och kulturutbudet på en ort bidrar till att skapa en positiv samhällsutveckling. 

Det är en mycket svår fråga att peka ut vilka faktorer som driver samhällsutvecklingen framåt, men 
tillgången till god och miljömässigt hållbara kommunikationer (bra infrastruktur) fungerar som ett 
smörjmedel för de andra faktorerna för samhällsutveckling. Det ger människorna möjligheter att 
använda utbudet som finns, kanske inte bara på den egna orten utan även på orter inom 
pendlingsavstånd. Bra infrastruktur och kommunikationslösningar möjliggör att vi i framtiden kanske 
börjar räkna pendlingsavstånd i tid istället för som idag i mil. 

För tillfället är en begränsande faktor för samhällsutvecklingen att de byggs för lite bostäder, det råder 
bostadsbrist på väldigt många platser i landet, vi i Norrland har ett stort behov av att attrahera nytt 
folk att bosätta sig i regionen. Bristen på bostäder kan utläsas i de stegrande fasighetspriserna. 

Andra risker mot en positiv samhällsutveckling är brist på kompetent personal och arbetstillfällen. 
Basnäringen i Norrland är väldigt beroende av bra transporter vilka är relativt konjunkturberoende, 
det gäller både basnäringen men även transporterna eftersom en stor del fraktas på vägnätet. 

Även det rådande säkerhetsläget i omvärlden utgör en risk för möjligheten till en positiv 
samhällsutveckling. Det finns även miljöaspekter som utgör risker men också stora möjligheter i de fall 
vi kan vara med på tåget från första början. Norrland kan på sikt vara konkurrenskraftigt att bo i på 
grund av den lite bättre miljön som fortfarande finns på grund av att de lever och bor färre människor 
här uppe. Natur kan i framtiden bli en bristvara. 

3 Hur försöker ni påverka samhällsutvecklingen? 
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Trafikverkets uppdrag är att skapa bra förutsättningar för samhället/staden att kunna utvecklas 
samtidigt som de regionala kommunikationerna utvecklas på ett långsiktigt hållbart och lönsamt sätt. 

Trafikverket försöker se en helhet i sin planering, inte bara hur en enskild detaljplan påverkas, utan hur 
samhället i stort ska utvecklas genom de åtgärder som genomförs. Vi samlar in information och 
försöker visa på behov om vad som skulle vara önskvärt att investera i. Då vi till stor del styrs av en 
politisk agenda i hur pengarna fördelas får vi inte bestämma allting själva. Det gör det ibland lite 
svårare eftersom den politiska dagordningen kan svänga, ibland ganska snabbt. 

Just nu pågår det politiska spelet om den nationella planen, vilket kommer att sätta vår agenda för de 
kommande åren. Det är inte lätt, då behoven är stora på investeringar i infrastrukturen, inte bara i 
regionen utan i hela Sverige. 

4 Samarbete med andra aktörer/myndigheter, hur fungerar det? 

Trafikverket försöker att ha ett bra samarbete med alla aktörer och myndigheter eftersom grunden till 
en positiv samhällsutveckling, eller till lyckade projekt, är tillsammans genom delaktighet och 
samarbetet. 

Vi har en bra dialog i samarbete med näringslivet men också med kommunen. Vi tittar på många olika 
behov när vi gör utredning, i många fall gör vi det tillsammans med kommunerna för att försöka 
tillmötesgå de behov som finns i största möjliga utsträckning (vissa krav går inte av olika skäl att 
tillmötesgå). I det arbetet deltar även andra aktörer/intressenter. Det man måste komma ihåg är att 
järnväg är relativt stel i sin konstruktion (topografiskt och kurvradier), vilket gör att om man låser en 
målpunkt (resecentrum exempelvis), påverkas utformningen av korridoren på en lång sträcka. 

5 Norrbotniabanans utredningskorridors påverkan på 
samhällsutvecklingen/verksamheten 

Det är svårt att vara flexibel och lösningsorienterad kring de problem som finns för kommunernas 
önskan att etablera inom korridoren, på grund av riksintresset och korridorens (en lagstiftningsfråga) 
utformning för att inte äventyra den samhällsekonomiska lönsamheten i kalkylen. 

Norrbotniabanan ger en regionförstoring med goda förutsättningar för arbetspendling vilket möjliggör 
för företag att hitta relevant kompetens i regionen. Det skapar en förutsättning för individer och 
familjer att leva och bo på en ort medan de kan arbeta på en annan, vilket ger en större möjlighet och 
frihet till ett attraktivt och rikt liv. Norrbotniabanan möjliggör en bättre regional utveckling samtidigt 
som de för Sverige viktiga industrierna får en bättre transportlösning för sitt gods på ett miljömässigt 
hållbart sätt. Norrbotniabanan ökar även tillgängligheten till läns och regionssjukhusen samt till olika 
högre utbildningar. 

En positiv effekt som kunde se på orter som fick stationslägen längs Botniabanan var att 
fastighetspriserna ökade redan två år innan stationerna var byggda. 

Även lokala och regionala planer som fryser inne på grund av brist på investeringspengar kan utgöra 
en risk för samhällsutvecklingen, där Norrbotniabanans utredningskorridor utgör ett sådant exempel. 
Det skapar en osäkerhet bland investerare på de drabbade orterna, vilket inte är positivt och kan 
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innebära att investeringar koncentreras till andra mer fördelaktiga orter med mera tydlighet i 
planeringen. 

En risk med att processerna vid järnvägsutredningar tar relativt lång tid, i det här fallet väldigt lång tid, 
är att de ingående förutsättningarna hinner ändras. Det utgör en risk för felkalkyleringar men också 
att näringslivet satsar på andra platser, eftersom det saknas tydliga besked. Förutsättningarna för 
järnvägen mot bland annat Skellefte Kraft är inte längre aktuellt, utan andra lösningar har måsta väljas. 
I Piteå har Lövholmen (sågverk) hunnit vara industri, läggas ner, och bli industri igen under perioden 
av osäkerhet kring banans vara eller inte vara. 

Vi har inte följt utvecklingen av hur investeringsviljan hos näringsliv och andra aktörer har utvecklats 
på orterna på grund av osäkerheten kring banan, vara eller inte vara men också dess exakta läge i 
korridoren. En känsla är att investeringarna i kommunerna fortsätter precis som vanligt men det där 
extra lyftet uteblir. De stora aktörerna på de olika marknaderna, har inget val, kör på som vanligt efter 
de förutsättningar som finns, medan säkerligen flertalet mindre aktörer (någon handelskedja eller 
dylikt) har skjutit upp eller slutat ut att investera på grund av osäkerhetsfaktorn. Det är svårt att 
uppskatta storleken på investeringarna och vilka omsättningar som hade genererats ifall 
etableringarna hade blivit av. 

För många industrier finns det alternativa transportvägar, exempelvis finns det i Piteå men också i 
Luleå tillgång till bra hamnar för godstransporter. Det är många av de stora industrierna i Norrland som 
önskar att transporter mer på järnväg, men det går inte idag eftersom stambanan är full. Det finns stor 
potential för förbättringar i järnvägssystemet, dagens system är uråldrigt och har för lite kapacitet. För 
industriernas satsningar och verksamhet är inte korridoren den hämmande faktorn utan snarare det 
faktum att järnvägen inte har byggts vilket skulle öka kapaciteten för järnvägstransporter. I alla städer 
som berörs av Norrbotniabanan har vi redan befintlig järnväg vilket gör att industrierna redan idag har 
möjlighet att transporter en viss mängd gods med järnväg, det ställer till en del problem under den 
tiden som den nya järnvägen ska byggas eftersom industrierna inte vill att deras produktionslinjer och 
transportflöden ska störas av stopp. 

Valet av startetapp för bygget gör att det går att börja räkna in nyttor (stor industri i Dåva som behöver 
anslutning till järnväg) ganska snabbt, att terrängen är besvärlig att forcera med järnvägsspår ändras 
inte ifall man skulle ha inlett dragning av banan från Luleå. Från Trafikverkets sida är de hela banan 
som är viktig, det är först då som de riktigt stora samhällsekonomiska vinsterna går att räkna hem. Det 
gjordes på samma sätt då Botniabana byggdes, då anslutningen till Husum var den första etappen. 

Det fanns i ett tidigt skede planer på att inleda bygget mellan Piteå-Skellefteå för att bygga bort ett 
besvärligt parti på stambanan (stora lutningar) och garantera transporten från industrierna även om 
transportvägen skulle bli längre. En kapacitetsutredning på den befintliga järnvägen visade också att 
det fanns väldigt stora kapacitetsbrister på sträckningen Umeå-Skellefteå, vilket ändrade 
förutsättningarna för vilken etapp som ska inleda bygget. Terrängen från Skellefteå till Luleå är lättare 
att forcera med järnvägsspår vilket gör att det är lättare att räkna hem vinsten för den sträckan, vilket 
gör att den nästan garanterat blir byggd när den besvärligare sektionen Umeå-Skellefteå är byggd. Den 
första delen av banan fungerar nästan som en försäkring för att den andra delen ska bli av. 

Utredningskorridoren för Norrbotniabanan har påverkat även Trafikverkets arbete, bland annat i Piteå 
ställer den till svårigheter för att hitta bra lösningar på trafiksituationen efter Timmerleden. Risken 
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finns att investeringarna blir meningslösa eftersom de måste rivas när Norrbotniabanan dras fram. Den 
typen av risker finns även vid investeringar på befintlig järnväg.  

Det händer då och då att det kommer in en och annan ansökan om bygglov i korridoren, men i Piteå 
har kommunen varit bra på att acceptera att de inte beviljas bygglov i korridoren. Byggrätten i gällande 
detaljplaner gäller vilket gör att antalet bygglovsansökningar som kommer in till Trafikverket blir 
mindre, det är först vid ändringar i detaljlaner som Trafikverket kan yttra sig. 

I Luleå var det nyligen en konflikt kring etableringen av en ny återvinningscentral och räddningstjänsten 
(mera allmänna intressen) på lilla Mjölkuddsberget, där kommunen vill göra ett stort ingrepp i 
korridoren. Det blev ett självklart nej från Trafikverket, den storleken på investeringar kan inte 
godkännas eftersom de skulle bli alldeles för dyrt att lösa in vid en dragning av järnvägen. Kommunen 
löste det genom att köpa in annan mark utanför korridoren och fick på det sättet en bättre lösning 
(billigare). Det finns den möjligheten för kommunerna att etablera på andra platser. 

Alla kommunerna vill ha järnvägen och förstår därför vikten av att inte göra investeringar i korridoren 
som faktiskt kan äventyra hela den samhällsekonomiska lönsamheten för Norrbotniabanan. Det är ett 
av skälen till att det ändå kommer in rätt få bygglovsansökningar från kommunen inom korridoren. 
Kommunerna har parallellt med dragningen av korridoren arbetat med att uppdatera sina 
översiktsplaner, därför finns det en samsyn var de stora strukturerna i samhället ska finnas. Att sedan 
kommunerna vill in och förfina korridorens utseende, med tanke på den långa tid som faktiskt har gått, 
är inte konstigt. De har ibland lite bråttom. 

Det kan hända att det på grund av bland annat geotekniska orsaker inte går att dra järnvägen på den 
tänkta platsen i korridoren, utan spåret måste flyttas till en annan plats inom korridoren. Har man då 
byggt fast sig med dyra investeringar på visa platser i korridoren kan det vara svårt att få ekonomisk 
lönsamhet i projektet. Kom ihåg att järnväg är relativt stel i sin konstruktion. En annan sak att komma 
ihåg är att kommunerna har varit delaktiga i valet av korridorer. 

Den generella hållningen kring bygglov inom korridoren, är nej, men det måste finnas möjlighet för 
familjer att utvecklas och växa inom sin fastighet. Det gör att mindre tillbyggnader och någon carport 
skulle kunna beviljas, samtidigt som många bäckar små gör totalkostnaden för Norrbotniabanan 
dyrare. Det allra viktigast vid den typen av bygglovsansökningar är att vi får vara delaktiga, det kan 
ibland gå att avgöra huruvida den specifika fastigheten kommer att beröras, med en viss säkerhet. 
Ibland kanske det går att hitta en annan lösning. Ibland kan det enskilda intresset vara större än de 
allmänna, det var ett fall om en utbyggnad på grund av ett funktionshinder. Trafikverket avslog 
ansökan om bygglov, inom korridoren, men Länsstyrelsen beviljade bygglov med hänvisning till det 
enskilda intresset. Vi tycker att det ska vara okej i det fallet, men processen visar att det finns en 
komplicerad gråzon kring hur bygglov och investeringar inom korridoren ska behandlas. Det gör det 
svårt för oss men även för kommunerna att veta hur man ska förhålla sig till den typen av problem. 

En inlöst fastighet löses in med marknadsvärdet plus 25 %. Det gör att om du bara ska bo och inte har 
några behov av tillbyggnader behöver du inte vara orolig att förlora några pengar, det kan till och med 
gå att göra en liten vinst. Detta gäller för dig som vill köpa en fastighet idag inom korridoren. För 
säljaren gäller det att mäklaren gör sitt jobb med information och marknadsföring, läget i korridoren 
behöver inte påverka försäljningspriset. 
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I samband med järnvägsutredningen visste de flesta boenden inom korridoren att de bor inom en 
järnvägskorridor, idag är det förmodligen fler som inte har en aning om att deras fastighet eventuellt 
kan komma att påverkas av Norrbotniabanan. 

Kommunernas möjligheter att planera påverkas av det vacuum som uppstått kring Norrbotniabanans 
korridor. Kommunerna vill i många falla exploatera med bostadsbyggande mot järnvägen och de tänkta 
stationslägena, på grund av alla fördelar och positiva effekter som det skulle ge. När det sedan inte 
händer någonting under en väldigt lång period och det finns inga säkra svar på kommunernas frågor 
kanske kommunerna måste bygga bort bostadsbristen på andra platser, vilket inte var kommunens 
avsikt från början vilket naturligtvis påverkar samhällsutvecklingen och de positiva effekterna av 
stationslägena i en riktning som inte är önskvärd. Behovet av bostäder är fyllt på platser som inte har 
närhet till stationerna vilket gör att de positiva effekterna av ett stationsläge blir mindre.   

Det hade varit önskvärt att järnvägsutredningen hade följts av pengar, vilket hade gjort att den våta 
filt som idag, i många år, har legat över kommunerna och påverkat samhällsutvecklingen, aldrig hade 
varit ett problem. Den här typen av investeringar kanske måste föregås av en annan politisk process, 
där det råder större enighet bland de olika politiska partierna. 

Den här typen av utredningar består förenklat av två block, samhällsekonomin och måluppfyllelsen 
mot de transportpolitiska målen. Det är en sammanvägning av de två blocken som vi lyfter fram till 
beslutsfattande politiker som beslutsunderlag. Vilka projekt som ska prioriteras är en politisk fråga, de 
samhällsekonomiska kalkylerna och olika utredningarna är ett beslutsstöd som har mindre betydelse 
än önskvärt, enligt utredningar om vad som ligger till grund för politiska beslut. 

Trafikverkets uppdrag är att objektivt visa på de nyttor och kostnader som Norrbotniabanan ger och 
sedan visa det för beslutsfattarna som fattar beslut på sina politiska premisser. 

Utifrån de regelverk och lagar som finns idag kan inte Trafikverket göra någonting för att påskynda 
processen. Vi kan heller inte påverka den våta filt det lägger över samhällena under beslutsprocessen. 
Allt är ett politiskt beslut. Risken med att förändra processen och släppa på den kontroll vi har över 
korridoren är att det blir nästan omöjligt att skapa förutsättningar för de viktigaste målpunkterna. 
Vilket eventuellt kan leda till att järnvägssatsningen blir olönsam. 

Korridoren där den ligger påverkar samhällsutvecklingen på ett negativt sätt, frågan är hur mycket? 
Det beror säkerligen på hur expansiv kommunen ifråga är, och vad finns det för andra möjligheter att 
hantera behovet i den kommunala planeringen. 

6 Övrigt 
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Bilaga 12 – Intervju 9 – Piteå kommun [2] 
Intervjun utfördes via mailkontakt (2017-06-07) med Plan, bygg och mark vid Piteå kommun. Svaren 
följer inte frågeställningarna men behandlar de ställda frågorna, i den mån som intervjuobjektet 
innehar svaren. 

Hantering av bygglov inom Piteå kommun 

För Piteås del är Norrbotniabanan ett stort hinder för utveckling. Dels begränsar den möjligheten för 
enskilda fastighetsägare och dels råkar det vara så i Piteå att korridoren går över flera av våra 
verksamhetsområden, dvs. vi kan inte sälja ”industritomter” inom korridoren och vi har få andra 
alternativ. 

Så här arbetar vi i Piteå: 

Bygglovsansökningar inom korridoren remitteras alltid till Trafikverket som i princip alltid säger nej. 
Finns det detaljplaner inom korridoren, vilket det gör, kan vi bevilja bygglov för då gäller detaljplanen. 
(Så är det så länge inte Länsstyrelsen uppmanar kommunen att ändra detaljplanen, och de har inte 
Länsstyrelsen gjort.) 

Vi kan bevilja mindre tillbyggnader, eller byggnader som går lätt att flytta – mindre byggnader på 
plintar, t ex carport. Attefall ger vi också startbesked under dessa förutsättningar. 

Förra året hade vi 689 lovärenden. Vi kan inte få fram hur många av dem vi hade inom korridoren. Det 
är nog så också att sådana ärenden helt enkelt inte kommer in – de ”avvärjs” genom att vi får frågan 
innan bygglov lämnas in. 

Beträffande avslag tas dessa ofta i SBN och vi kan inte heller där säga hur många de är. De kan räknas 
på ena handens fingrar. 

Vi vet inte huruvida fastighetsägarna är medvetna om korridoren eller inte. Jag tror att det är ganska 
blandat. 

Kunde tyvärr inte besvara dina frågor som önskat men detta är som vi kan svara idag 
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