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KORTFATTAD SAMMANFATTNING 
Uppsatsens syfte är att återge diskussionerna kring de påstådda sambanden mellan 
infrastruktur och regional utveckling samt att undersöka om sådana samband finns. 
Teorierna grundar sig på konvergens och divergens samt hypoteser kring nätverk. 
Frågeställningarna är om det går att påvisa samband mellan infrastruktur och regional 
utveckling samt om det råder obalans i utbudet av infrastruktur och regional utveckling 
inom EU. Generell konvergensstudie för EU och djupare studier för Polen och Spanien 
har genomförts. En stor informationskälla har varit material från EU, såsom ESDP, 
TEN-T och statistikorganet Eurostat. Resultatet är att sambandet mellan infrastruktur 
och regionala utveckling är komplext och kontextberoende och att det verkar finnas en 
övertro till infrastrukturens tillväxtskapande effekter. 
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1. Inledning 
Sedan införandet av EU:s regionalpolicy 1975 och framförallt strukturfonderna 1988 
har infrastruktur ansetts vara ett viktigt instrument för regional utveckling och 
konvergens.1 Men vilka samband finns egentligen? Är det verkligen sant att genom att 
förbättra infrastrukturen hjälps regioner som släpar efter i ekonomisk utveckling? Vissa 
hävdar att så är fallet, men röster har höjts som nedtonar den ekonomiska betydelsen 
och istället varnar för negativa miljökonsekvenser av fortsatt utbyggd 
transportinfrastruktur. Jag vill med denna uppsats redogöra för diskussionen som förs 
kring detta ämne. Jag kommer även att genomföra två olika empiriska undersökningar 
för att om möjligt bekräfta obalans av infrastrukturen i Europa samt dess ekonomiska 
betydelse. Ämnet är mycket komplext och det är svårt att veta vilka effekter som 
tillkommer av infrastruktur. Det är även vanskligt att förutspå när och var eventuella 
effekter uppkommer. Vidare finns inget nollalternativ att jämföra händelseutvecklingen 
med när väl infrastrukturinvesteringen är gjord. Det är dessa problem forskarna kämpar 
med och som även gör det möjligt att styra sina resultat dit man vill. Två uppsatser med 
tillgång till samma data kan se totalt annorlunda ut, beroende på vad författaren vill visa. 
Kapitalisten och exploatören kan styrka att motorvägen måste byggas, medan 
miljövännen kan bevisa att den inte gör någon skillnad för den regionala utvecklingen. 
Min utgångspunkt för denna uppsats är att det finns en allmän övertro till 
transportinfrastrukturens påverkan på regional utveckling.  

1.2 Syfte och frågeställning 
Uppsatsens syfte är att granska det påstådda sambandet mellan infrastruktur och 
regional utveckling samt att empiriskt utreda om sådant samband finns.  

Uppsatsens syfte blir lättare att angripa med följande frågeställningar som hjälp: 
• Går det att påvisa samband mellan infrastruktur och regional utveckling? 
• Vilka skillnader finns i utbudet av infrastruktur och regional utveckling inom 

EU? 
• Går det praktiskt att påvisa samband mellan motorväg och regional utveckling? 

1.3 Metod och metodkritik 2

För att ha möjlighet att svara på uppsatsens frågeställningar och därmed nå syftet har 
olika metoder använts. För litteraturstudierna, som besvarar första och delvis andra 
frågeställningen, är metoden kvalitativ, och viktigt i sammanhanget är vilken litteratur 
som har valts för att inte få ett skevt och felaktigt urval. Diskursen är något polär, där 
forskare och intressenter alla mer eller mindre förespråkar infrastruktur som 
tillväxtskapande, eller åtminstone som förutsättning för regional utveckling. Jag har 
ställt mina egna åsikter mer åt kritikerns ände av denna skala, men belyser även vad 
andra anser. 

                                                
1 Gil Canaleta m.fl. (2002) 
2 Under min studietid på samhällsplanerarlinjen på Stockholms universitet har jag tillsammans med mina 
studiekamrater insett fördelarna med att studera i grupp. Inför uppsatsskrivningen som sträcker över 10 
veckor väcktes frågan: Varför inte arbeta i grupp även med uppsatsskrivningen? Resultatet har blivit en 
kritikgrupp, där vi träffas och kommenterar varandras uppsatsarbete. Detta har varit en god hjälp när 
inspirationen lackar eller när man helt enkelt kört fast. Arbetssättet rekommenderas varmt! 
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I undersökningen av balansen i utbudet av infrastruktur och regional utveckling inom 
EU har jag även med hjälp av en Internettjänst3 tagit fram restider och avstånd mellan 
städer i Polen respektive Spanien. För varje land ställs en korstabell upp och 
medelhastigheterna mellan alla städer räknas ut. Slutligen räknas ett värde för respektive 
stad ut, ett värde som är medelvärdet av medelhastigheterna till de andra städerna från 
nämnda stad. Metoden är av kvantitativ karaktär och visar skillnader i infrastrukturens 
kvalitet i länderna. För att finna obalansen i den regionala utvecklingen har jag med 
hjälp av statistik för BRP4 tagit fram tematiska kartor för Europa. Tematiska kartor 
lämpar sig väl för att belägga variationer, karaktär och strukturer.5 Men samtidigt som 
de förbättrar åskådliggörandet av ett fenomen finns även risken att generaliserings-
graden blir alltför hög. Generaliseringsproblematiken i mitt fall gäller när data visas för 
en hel region, fastän det finns variationer även inom regionen.6  

För att svara på frågan om det praktiskt går att påvisa samband mellan motorväg och 
regional utveckling har jag använt induktiva statistikanalyser. Dessa källor är i grunden 
kvantitativa och metoden extensiv.  

Enligt Cloke kan valet av metod (intensiv – extensiv) påverka den vidare 
frågeställningen, och även ge upphov till olika resultat på en övergripande lika fråga.7

Detta är uppmärksammat och beskrivet: Uppsatsen speglar ju som sagt olika aktörers 
syn på sambanden mellan infrastruktur och regional utveckling så i viss mån har jag 
undvikit problemet att metoden skulle styra frågeställningen. Kompletterande 
kvalitativa metoder, till exempel intervjuer, skulle förmodligen inte ändra mina 
slutsatser, snarare styrka dem.  

Denna uppsats är präglad av extensiv metod, med storskaliga, beskrivande handgrepp. 
Den intensiva metoden är mindre representerad i form av litteraturstudier och 
beskrivningar av fallstudier. Enligt Cloke är metoderna (intensiv – extensiv) inte 
varandras motsatser, utan kan snarare samverka med goda resultat som följd8

Reliabilitet innebär avsaknad av slumpmässiga fel vilket är något allt empiriskt material 
är behäftat med.9 Speciellt i min undersökning för motorvägarnas påverkan för regional 
utveckling i Spanien. Läs mer om denna undersökning och kritiken mot densamma i 
kapitel 6.1.1.  

Validitetsdiskussionen blir intressant i en uppsats som undersöker så komplexa 
samband som denna. Hur ska man egentligen mäta tillväxt och regional utveckling? 
Uppsatsen använder BRP för detta ändamål, och om det är godtagbart kan diskuteras, 
vilket även görs i kapitel 2.5. I undersökningen definieras infrastruktur som motorvägar. 
Om detta är av god validitet kan också diskuteras, vilket görs i 6.1.1. För 

                                                
3 www.se.map24.com  
4 BRP: Bruttoregionalprodukt 
5 Eklundh (2006) sid. 294 
6 Eklundh (2006) sid. 296 
7 Cloke et al (2004) sid. 289 
8 Cloke et al (2004) sid. 289 
9 Sverke (2004a) sid. 55 



7 

litteraturstudien och konvergensanalysen är validiteten påverkbar endast med hjälp av 
urvalet av artiklar. Sekundärdatan från Eurostat går varken att lita på eller påverka. 
Reliabiliteten kan därmed ifrågasättas. Metoddiskussion kommer att ske löpande, främst 
av den anledningen att det är lättast och tydligast att kommentera metodvalet i 
anknytning till berörd empiri. 

1.4 Källor och källkritik 
Uppsatsen består av tre delar med skilda huvudkällor. Restidsundersökningen är skapad 
med hjälp av en karttjänst på Internet och resultaten beläggs med diverse litteratur. 
Teoriavsnitten är baserade på kända verk kring regional utveckling och konflikterna däri, 
såsom Schumpeter och Campbell. Konvergensavsnittet består av statistikanalyser, med 
källa från Eurostat. För mer inriktade studier av EU och ambitionerna från dess sida har 
ett antal officiella policydokument från EU-institutioner och statliga myndigheter 
använts. Dessa källor har inte alltid vetenskaplig grund utan är framtagna för ett visst 
syfte, vilket bör uppmärksammas.10 Källan för statistikanalyserna är EU:s statistikorgan 
Eurostat. Dess uppdrag är att samordna redan offentligt europeisk statistiskmaterial och 
samla detta centralt och att utveckla gemensamma riktlinjer kring hur statistik ska 
insamlas och behandlas. Även länder utanför EU har samarbete med Eurostat, främst 
kandidatländerna.11 Registerdata är ett snabbt och billigt sätt att skaffa underlag för 
analyser. En nackdel är att man är hänvisad till information som redan finns tillgänglig, 
vilket gör att det finns risk att liknande undersökningar med samma data redan 
genomförts.12

Jag vill framhäva den begränsade tillgången till harmoniserad statistik. Eurostat har 
visserligen databaser, men vid sökningar på regional data förekommer det allt som 
oftast att det inte finns någon statistik under långa perioder. Detta gäller speciellt för 
Polen. Statistikens åldersdjup är inte heller särskilt imponerande. Till exempel sträcker 
sig data för bruttoregionalprodukt endast tillbaka till 1995. Vill man ha tidigare värden 
får man använda sig av bruttonationalprodukt, vilket ger klart sämre precision för att 
påvisa regionala obalanser. All ekonomisk statistik använd i uppsatsen är PPS-vägd 
(Purchasing Power Standards), alltså att värdet tar hänsyn till de olika köpkrafterna i 
respektive land. Skillnaden i de olika ländernas prisnivåer elimineras och ger därmed 
meningsfulla värden för jämförelse länder emellan. 

Eftersom förhållandet mellan tillväxt och infrastruktur kan beskådas från så många 
vinklar, finns en osäkerhet i de källor jag använt. Två uppsatser inom detta område kan 
se mycket olika ut beroende vilken aspekt man har valt att lyfta fram. Därför är det 
viktigt att vara mycket försiktig i sina slutsatser kring sambandet mellan tillväxt och 
infrastruktur, och istället försöka belysa komplexiteten och de diffusa samband som 
finns. 

                                                
10 Cloke et al. (2004) sid. 41 
11 http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
12 Sverke (2004a) sid. 49 
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1.5 Avgränsningar 
Uppsatsens undersökningar omfattar statistik mellan 1995-2005. Restidsundersökningen 
är simultan13 och allteftersom nya vägar öppnas i det europeiska nätverket, kommer 
medelhastigheterna förändras om undersökningen skulle upprepas. Den geografiska 
avgränsningen är satt till att omfatta Europa, med inriktning på Spanien och Polen. 

Vad gäller infrastrukturen läggs fokus på motorvägar enligt EU:s definition och 
standardisering i EUROSTAT. I denna uppsats ligger tyngdpunkten på den fysiska 
infrastrukturen, vilket kan ses som en snäv och besvärande avgränsning. Allt fler flöden 
kan ske elektroniskt och avstånden spelar därmed allt mindre roll. Det hade varit 
intressant att anta en mer holistisk syn på infrastruktur för regional utveckling och 
därmed även räkna in övrigt vägnät, järnvägar och även IT-infrastrukturen. Detta låter 
sig dock ej göras i det begränsade format som en D-uppsats håller. 

Miljöaspekten av motorvägsbyggen behandlas begränsat, men är så viktig att den ej går 
att utesluta helt. Den ingår dock inte i huvudsyftet för uppsatsen. Överlag behandlas inte 
miljöproblemen med transportinfrastruktur mer än vad som krävs i Campbells triangel. 
Med ett annat fokus i syftet hade miljöaspekterna kunnat lyftas fram betydligt bättre och 
därmed skapa en mer grundläggande diskussion för ett hållbart samhälle. 

Statistiskt material avgränsas till EU-2514 vid komparation länder emellan. För att 
åskådliggöra hur till exempel Norges BNP-utveckling finns även den och andra 
ickemedlemsländer med i vissa statistiska kartor, men den används inte i någon 
komparativ analys.  

Valet av Spanien och Polen kan förklaras kort av följande anledningar: 
Bägge länderna ligger perifert i den europeiska unionen. Med utgångspunkt i EU:s 
regionalpolitik att främja en balanserad utveckling för hela den europeiska unionen kan 
därmed dessa områden vara intressanta att studera. Spanien har uppvisat stark 
ekonomisk utveckling, och brukar benämnas som ett av de så kallade cohesion 
countries.15 De tre andra är Portugal och Grekland och Irland. Polen är intressant av den 
anledningen att infrastrukturen har varit mycket eftersatt. I och med anslutningen till EU 
1 maj 2004 har en mängd stora infrastrukturprojekt startats, bland annat 
motorvägsbyggen.16  Bägge länderna skiljer sig åt med avseende på angränsande 
områden. Spanien en halvö och Polen omges till största delen av land. Dessutom är 
Polens centrala läge mellan öst och väst intressant med tanke på transittrafik och som 
länk mellan öst och väst. 

1.6 Disposition 
Uppsatsen inleds med kapitlet som presenterar uppsatsens syfte, frågeställningar, metod 
och källor, samt tar upp kritik mot detsamma. Kapitel 2 redovisar övergripande teorier 
kring infrastruktur samt samhällsutveckling ur ett större perspektiv. Kapitel 3 omfattar 

                                                
13 Eftersom metoden är baserad på Internetkällor (www.se.map24.com) är källan dynamisk. 
14 EU-25: Avser EU:s 25 medlemsländer innan utvidgningen 1 januari 2007 
15 Lundmark (2000) sid. 259 
16 Judge (1998) sid. 6 
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EU:s strategier för rumslig utveckling och kapitel 4 redovisar diskussioner kring 
sambandet mellan infrastruktur och regional utveckling. I kapitlet därefter presenteras 
min kartsammanställning av konvergenseffekter i Europa mellan 1995 och 2005. 
Kapitel 6 inleds med en beskrivning och presentation av medelhastighets-
undersökningen, där jag konstaterar obalans i utbudet av infrastruktur i det utvidgade 
EU. Vidare studeras Spanien och Polen och dess olika förutsättningar vad gäller 
infrastruktur och regionala utveckling beskrivs närmare. Kapitel 7 lägger fram 
avslutande diskussion och förslag på fortsatt forskning i ämnet. Slutligen finns en 
källförteckning. 
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2 Teorier kring infrastruktur, konvergens och regio nal 
utveckling 
Detta kapitel tar upp grundläggande teorier kopplade till regional utveckling. Jag 
presenterar också definitioner av infrastruktur och de mer grundläggande utvecklings-
konflikterna som finns i Campbells triangel. Slutligen behandlas nätverkshypotesen och 
begreppet regional utveckling.  

2.1 Konvergens och divergens inom EU 
I forskningen talas det mycket om de motstridiga teorierna konvergens och dess motsats 
divergens. Grundbetydelserna är:  
Konvergens - närmande från olika håll till ett visst värde, mot ett visst mål och dylikt.17

Divergens - isärgående, spridning åt olika håll; skiljaktighet, olikhet.18  
En av grundtankarna bakom EU var skapandet av den gemensamma marknaden där 
handelshinder togs bort så att varor och tjänster kunde bli gränslösa. Det samma gällde 
för produktionsfaktorer som arbetskraft och kapital. En större marknad för dessa 
faktorer skapar större konkurrens, och huruvida denna ökade rörlighet skapar växande 
klyftor mellan rika och fattiga eller ej, råder det delade meningar om. Enligt 
konvergensteorier kommer produktionsfaktorernas fria rörlighet på sikt att leda till en 
utjämning mellan regionerna vad gäller inkomstnivåer och köpkraft. Detta genom att 
kapital kommer att röra sig mot områden med låga kostnader i produktionsledet, 
samtidigt som arbetskraft strömmar i motsatt riktning, mot de högre lönerna. 
Divergensteorin menar det motsatta, att de i utgångsläget starka regionerna kommer att 
stärka sin position på bekostnad av de svaga regionerna. Kända författare inom denna 
teori är Perroux och Myrdal, som hävdar att om marknadskrafterna får verka fritt, 
kommer agglomerationsfördelar skapa en kumulativ koncentration av kapital, 
produktion samt forskning och utveckling, på bekostnad av de regioner som töms på 
detsamma. I divergensmodellen är starka regioner självförstärkande i motsats till de 
tankar som beskrivs i konvergensteorin.19  Tecken på divergens kan vara att 
huvudstadsregionerna oftast har ett betydligt ekonomiskt försprång jämfört med mer 
perifera regioner.20 Även lokala klusterbildningar, som gemensamt utnyttjar 
distributionskanaler och därmed sänker sina marginalkostnader är exempel på fenomen 
skapade av divergenseffekter. 

                                                
17 NE: konvergens 
18 NE: divergens 
19 Lundmark (2000) sid. 252 
20 Lundmark (2000) sid. 255 
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2.2 Campbells triangel 

Figuren ovan visar Campbells triangel, där varje hörn symboliserar ett mål inom 
planering för hållbar utveckling. Dessa är: Ekonomi, miljö och jämlikhet. Mellan dessa 
mål uppkommer konflikter. Den mest framträdande konflikten i min uppsats är den 
mellan ekonomisk hållbarhet och miljömässig, ekologisk hållbarhet. Denna konflikt kan 
historiskt sett likställas med kampen mellan människan och naturen, en kraftmätning det 
verkar som människan har vunnit.21  Mer specifikt i min undersökning märks 
motsättningar mellan ekonomisk utveckling och bevarandet av miljön. Både i liten och i 
stor skala, där transportinfrastruktur dels tar mark i anspråk, dels lämnar föroreningar i 
biosfären. Samtidigt hävdar många att vägarna krävs för att kunna upprätthålla normal 
ekonomisk och mänsklig aktivitet. Konflikten är uppenbar. I Östeuropa har många 
miljögrupper protesterat starkt mot de stora investeringar som gjorts och kommer att 
göras inom infrastrukturinvesteringar, trots det verkar det som att argumenten för 
tillväxt och arbetstillfällen fortfarande väger tyngre.22  

Beroende på vilken skala man antar, finns även konflikten mellan miljö och 
jämlikhet/rättvisa närvarande. I ett större perspektiv är det svårt att hindra mindre 
utvecklade regioner att skapa tillväxt på bekostnad av miljön. Vilken rätt har de 
utvecklade länderna att hindra ekonomisk utveckling i de fattiga länderna och därmed 
slå fast de ekonomiska olikheterna för att bevara miljön?23 Ett visst mått av konflikten 
mellan ekonomi och jämlikhet går att urskilja i de teoretiska möjligheterna att med hjälp 
av infrastruktursatsningar avhjälpa en perifer region mot ekonomisk tillbakagång. 
Istället för att investera i redan fungerande regioner för att på så sätt få än mer ökad 
tillväxt, läggs insatsen i en ekonomiskt eftersläpande region. Detta är ett mål med 
Europeiska unionens regionalfonder och utvecklingsprogram ESDP24, att skapa en 

                                                
21 Även om naturen och dess vapendragare klimatet verkar ladda för en ny strid mot människan. 
22 Judge (1998) sid. 2f 
23 Campbell (1996) 
24 ESDP: European Spatial Development Prospect 

Figur 1. Campbells Triangel. Figuren visar de konflikter som 
uppkommer mellan tre grundläggande utvecklingsmål.
Källa: Campbell (1996) 
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konvergent, friktionsfri, gränslös storregion med så få fysiska hinder som möjligt, ett 
monotopia.25  

Figur 2 Triangle of Objectives: a Balanced and Sustainable 
Spatial Development. Det verkar onekligen som om EU har tagit 
intryck av Campbell och hans triangel.  
Källa: Europeiska kommissionen (1999) sid. 11 

I ESDP:n finner man figur 2. Det verkar som om EU och dess planerare tveklöst har 
blivit inspirerad av Campbell och utvecklat sin ”egen” triangel. Måltriangeln ska vara 
en grund och de beslut som fattas skall i största möjliga utsträckning tas i hänsyn till 
hållbar utveckling i alla avseenden, socialt, ekonomiskt och miljömässigt: ”EU kommer 
följaktligen utvecklas från en ekonomisk union till en miljöunion och i framtiden till en 
social union, med bevarande av den regionala mångfalden.”26

2.3 Nätverkshypotesen 
Nätverkshypotesen grundar sig på resonemang från Andersson och Strömquist (1988) 
men återges på ett fördelaktigt sätt av Jonsson (2002). Nätverkshypotesen beskriver 
kortfattat hur nätverkssamhället förändrar villkoren för ekonomisk och logistisk 
aktivitet, vilket är viktigt att förstå för att kunna bli insatt i var och varför ny 
infrastruktur byggs. Nätverkshypotesen kan enklast beskrivas med följande punkter: 

• Distribution har tagit över som den drivande kraften i samhällsutvecklingen. 
Produktionen har blivit en sekundär aspekt. 

• Nya nätverk medför nya sätt att distribuera. De nya nätverken tar helt eller delvis 
över från de gamla. Se till exempel vägtransporternas utveckling på bekostnad 
av den miljövänligare järnvägen. 

• Nätverkssamhället tar över. En nods (stad, region, land) duglighet avgörs med 
hänsyn till dess placering i nätverket och kvalitet i länkarna däremellan. 

• En bristande eller för dålig länk kan begränsa hela nätverkets effektivitet. 
Åtgärdas denna brist (flaskhals) kan hela nätverket nå högre effektivitet.

• De nya nätverken kan ha andra huvudnoder än de äldre. När nya nätverk tar över, 
tenderar de äldre att sammanfalla med de nya tack vare minskade 
distributionskostnader.27

Nätverkshypotesen förekommer återkommande i uppsatsen och är viktig, då den 
beskriver hur infrastruktur kan ses som ett nätverk: Ett nätverk med specifika 
egenskaper som kanske inte alltid tas i beaktande vid diskussion och planering av nya 
infrastrukturprojekt. 

                                                
25 Jensen, Richardson (2004)  
26 Europeiska kommissionen (1999) 
27 Jonsson (2002) sid. 11  
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2.4 Infrastrukturens dynamik 
Detta kapitel beskriver hur infrastruktur behandlats vetenskapligt ur ett historiskt 
perspektiv, hur vi uppfattar det idag, och hur den förändras. Trots att uppsatsen 
behandlar transportinfrastruktur och främst motorvägar, innefattar begreppet 
infrastruktur fler system. Hela det övergripande begreppet infrastruktur definieras på 
detta sätt: ”Ett system av anläggningar och driften av dessa, som utgör grund för 
försörjningen och förutsättningen för att produktionen skall fungera: bland annat vägar 
och järnvägar, flygplatser och hamnar, kraftverk, eldistribution och andra anordningar 
för energiförsörjningen, vatten- och avloppssystem, teleförbindelser och 
utbildningsväsen.”28 I de statistiska analyser som görs i uppsatsen har jag enbart 
studerat infrastruktur i form av motorvägar. Definitionen av motorväg, som används i 
denna uppsats, och av Eurostat är som följer: A wide road built for fast moving traffic 
travelling long distances, with a limited number of points at which drivers can enter and 
leave it.29

Infrastruktur, även kallat infrasystem (infra-; 'nere'; 'nedtill'; 'under'; 'efter'; 'senare än', 
prefix använt bl.a. för att beteckna läge nedtill eller under.30) är av socioteknisk karaktär. 
Infrastruktur är inte bara bestående av hårdvara i form av räls, vägar, flygplatser med 
mera, utan även av nätverk mellan människor och ledningssystem. Kort sagt ”ett 
samspel mellan hård- och mjukvara, sociala, organisatoriska och institutionella 
aspekter.”31 Av ordkonstruktionen infra-system att döma, kan man förklara systemen 
som underliggande eller dolda system. Många ser nog transportinfrastrukturen som just 
ett dolt system – det finns där, utan att man tänker på hur eller varför. Än mer dolda 
måste data-, el- och avloppssystemen anses vara. Dessa utnyttjas endast indirekt av 
gemene man och man behöver inte veta hur de fungerar för att leva ett normalt liv. Det 
räcker att de fungerar. 

Alla infrasystem präglas till viss del av dynamiska förändringar över tiden. Schumpeter 
talar om kreativ förstörelse32 och liknande tankegångar finns i produktlivscykeln.33

Historiskt har transporterna över jordklotet ökat drastiskt de senaste 100 åren och varje 
transportsätts livscykel har blivit allt kortare. Segern över haven var en stor triumf för 
de globala handelsvägarna från 1500-talet och framåt. I Europa var kanalerna och 
inlandsvattenvägarna de stora pulsådrorna inne i landet. Infrasystemen var dock glesa 
och transporterna långsamma. Dessutom var det topografin som bestämde hur nätverken 
skulle se ut. Under det senaste århundradet har hästen med sin vagn slagits ut av tåget, 
bilen och flyget. Från att kusterna var de mest friktionsfria områdena anses de idag som 
perifera.34

Även i mindre skala kan produktlivscykeln tillämpas: En ny järnvägslinje drar till sig 
nya resenärer. Efter fem år byggs en ny väg som i sin tur tar över resenärerna från tåget. 
Efter ytterligare fem år sätts populära snabbtåg in på sträckan och de gamla tågen har 

                                                
28 NE: Infrastruktur 
29 www.eionet.europa.eu 
30 NE: Infra 
31 Jonsson (2002) sid. 13 
32 Shumpeter (1994) sid. 65-72 
33 Dicken (2004) sid. 104f 
34 Andersson, Strömquist (1988) kap. 3 
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efter sin stagnation tappat sin funktion. Produktlivscyklerna pågår ständigt och bildar 
nya tillfälliga nätverk enligt nätverkshypotesen. Nya system ersätter de föråldrade, inte 
bara inom infrastruktur och mobilitet utan inom alla samhällsområden. Skillnaden mot 
förr är att generellt har livscykelns längd minskat men det finns en infrastruktur som 
under mycket lång tid inte ersatts utan endast förbättrats: Vägarna.35

2.5 Regional utveckling 
Uppsatsen behandlar frågan om transportinfrastruktur kan skapa regional utveckling, ett 
begrepp som i sig kan behöva en uppsats att beskriva. Nedan görs en kortfattad 
presentation och en beskrivning av hur jag använder begreppet. 

I Sverige används ofta befolkningsutveckling som en indikator på regional utveckling. 
Det är ett antagande som är underbyggt i den mening att det krävs invånare för att 
utveckla regionen. Sverige har haft utflyttning från vissa områden och minskad 
befolkning kan givetvis skapa regionala problem och negativ utveckling liksom att 
positiv inflyttning kan leda till, eller vara ett tecken på, positiv regional utveckling. Det 
finns dock inga entydiga samband mellan dessa variabler, befolkningstillväxt i en 
region kan lika väl vara tecken på obalanserad arbetsmarknad. Exempel på detta finns 
framförallt i södra Europa.36

Man kan tycka att regional utveckling kan sammanfalla med regional ekonomisk 
tillväxt och därmed ge uttrycket ett värde BRP/capita (bruttoregionalprodukten per 
capita), men det är inte så enkelt. Regional utveckling omfattar förändring på global, 
europeisk, nationell, regional och lokal nivå och innebär komplexa samarbetsformer 
över flera typer av regioner.37  

Kritiken mot BRP/capita som indikator för ekonomisk tillväxt kommer från flera håll 
och innefattar olika angrepp: 

• Diskrepans över gällandeområdet. Räknas det ”transregionala” företagets 
produktivitet för den faktiska arbetsplatsen eller för huvudkontorets lokalisering? 

• Vilken nivå ska användas? Antas en nivå som är mindre än LA-regionerna38, till 
exempel kommun, kan resultatet bli skevt: Finns statistiken för arbetarnas hem, 
eller för arbetsplatsens lokalisering? Generellt får man noggrannare mätningar ju 
lägre nivå man studerar, men oftast begränsas detta av tillgänglig statistik. 

• Det är ont om harmoniserad statistik för BRP/capita på lägre, regional nivå. 
Detta är uppmärksammat i ett antal undersökningar39 och även en begränsande 
faktor i min empiri. Utan fullständig tillgång till denna, eller motsvarande 
statistik, är det mycket svårt att göra sambandsundersökningar ur ett längre 
historiskt perspektiv.  

• BRP kan med rätta kritiseras för att vara alltför snävt, måttet tar bland annat inte 
hänsyn till inkomstens och välfärdens fördelning. Det tar inte heller hänsyn till 
att en stor del av de värden som ger välfärd inte mäts, däribland fritid, natur, 

                                                
35 Andersson, Strömquist (1988) sid. 130 
36 Lundmark (2000) sid. 249 
37 Broman (2001) sid. 15 
38 LA-region: Lokal Arbetsmarknadsregion 
39 till exempel Gil Canaleta (2002) sid. 132 
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kultur och miljöhänsyn. Istället föreslås att kombinera BRP och kvantitativa 
värden för att ge en bättre definition av regional utveckling. Alltså att förutom 
BRP även ta hänsyn till social och ekonomisk välfärdsutveckling i regionen. Det 
senare kan mätas med hjälp av bland annat följande komponenter: Inkomstnivå 
och inkomstfördelning, sysselsättningsgrad, tillgänglighet till privat och 
offentlig service samt livsmiljö.40

Ekonomisk tillväxt kan särskiljas mellan inre och yttre tillväxt. Med inre tillväxt menas 
att existerande produktionsresurser utnyttjas bättre genom ökad effektivitet. Det är den 
inre tillväxten som utgör regional ekonomisk tillväxt och som bidrar till ökad 
ekonomisk tillväxt. Yttre tillväxt är att den totala ekonomin växer sig starkare med 
ökade produktionsfaktorer.41

Trots den massiva kritiken mot BNP/capita är det ändå den variabel jag har använt i min 
undersökning för sambandet mellan infrastruktur och tillväxt. Detta kan tyckas märkligt, 
men BNP/capita är trots allt den bästa tillgängliga mätvariabeln. I uppsatsen används 
både begreppet regional utveckling och ekonomisk tillväxt. Betydelserna är snarlika, 
men med undantaget att ekonomisk tillväxt är en del av regional utveckling. Ekonomisk 
tillväxt mäts för enkelhetens skull med BRP/capita, medan regional utveckling 
innefattar fler variabler, såsom sociala, miljömässiga och humana.  

                                                
40 SIKA (2001) sid. 15 
41 SIKA (2004) sid. 16f 
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3. EU och regionalpolitiken 
I kapitlet redogörs för ESDP, TEN-T och strukturfonderna, som alla är bidragande till 
EU:s rumsliga utveckling.  

3.1 EU:s regionalpolitik – ESDP 
ESDP står för European Spatial Development Prospect, eller på svenska: Det regionala 
utvecklingsperspektivet inom Europeiska unionen. ESDP:n arbetar ”mot en balanserad 
och hållbar utveckling av EU:s territorium.”42 ESDP:n är upprättad av CSD, kommittén 
för regional utvecklingsplanering inom Europeiska unionen och utgiven av Europeiska 
kommissionen. Dokumentet fungerar som en politisk referensram för medlemsstater, 
regioner och lokala offentliga organ. Syftet är att de tre grundläggande målen med EU:s 
politik skall kunna genomföras: 

• Ekonomisk och social sammanhållning.  
• Bevarande och förvaltning av naturresurserna och kulturarvet. 
• Mer balanserade konkurrensförhållanden inom Europa.43

ESDP:n är i grunden ett geografiskt dokument, och behandlar informationen ur ett 
rumsligt perspektiv. Den visar på obalanser i det europeiska ”territoriet” och tar i sina 
grundläggande mål upp de politiska målen för utvecklingen av de territoriella 
strukturerna i EU: 

• Utveckling av ett balanserat och flerkärnigt stadssystem och ett nytt förhållande 
mellan stad och land. 

• Säkerställande av likvärdig tillgång till infrastruktur och kunskaper. 
• Hållbar utveckling, sund förvaltning och skydd av natur och kulturarvet.44

ESDP är i sin nuvarande form dock inget annat än en allmän referensram för hur EU:s 
rumsliga utvecklingsarbete borde gå till. Den är inte juridiskt bindande utan mer en 
rekommendation, ett perspektiv. Det går även att identifiera en mängd målkonflikter i 
ESDP:n. Sambanden mellan infrastruktur och regional utveckling är i ESDP:n tagna för 
givna. Mycket inom ESDP går ut på att hitta obalanser och lösningen anges ofta vara 
ökad mobilitet. För detta är ett eget program utformat, de så kallade transeuropeiska 
näten som behandlas i följande avsnitt. 

3.1.1 Trans European Transport Network TEN-T 
Syftet med TEN-T definieras i punkt 36 i ESDP:  
”Maastrichtfördraget förpliktar gemenskapen att bygga upp och utvidga 
transeuropeiska nät på områdena trafik, telekommunikationer och infrastruktur för 
energiförsörjning. Denna uppgift skall i synnerhet tjäna gemenskapens mål om en 
friktionsfritt fungerande inre marknad och förstärkning av den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen. För att klara av denna uppgift skall man förbättra integrationen av 

                                                
42 Europeiska kommissionen (1999) Framsidan 
43 Europeiska kommissionen (1999) Förord 
44 Europeiska kommissionen (1999) sid. 11 
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de nationella näten liksom tillträdet till näten, särskilt för att knyta ihop insulära, 
isolerade och perifera områden till de centrala områdena.”45

Det i särklass viktigaste insatsområdet för TEN-T rör transportpolitiska åtgärder. Den 
europeiska unionen har lagt ner stor möda på att skapa transeuropeiska transportnätverk, 
förr i stor utsträckning i form av motorvägar, men på senare tid syns mest 
järnvägsinvesteringar och så kallade motorvägar till havs. 21 av 30 listade projekt 
innefattar järnvägsbyggen, endast två är renodlade motorvägsprojekt. Ett av dessa är en 
sträckning från Gdansk till Brno och vidare därifrån till dels Bratislava och dels Wien. 
Det andra är ett stort nätverk med huvudsträckning från Budapest till Aten, med 
avstickare in i Bulgarien och Rumänien. Kombinerade nätverk mellan järnväg och vägar 
finns i TEN-T för Nordens huvudstäder (Nordic Triangel railway and road axis) och i 
Storbritanien samt på Iberiska halvön, där syftet främst är att knyta Portugal och 
Spanien till resten av Europa.46 I Västeuropa är dock TEN-T investeringar i järnvägen 
dominerande. Anledningen nämns i ESDP:n från 1999: ”I områden med hög 
vägtrafikbelastning på grund av långväga trafik kan höghastighetssträckorna erbjuda 
ett incitament för övergång till spårtrafik och därigenom avlasta vägtrafiken och på så 
sätt bidra till en bättre miljö.”47 ESDP:n nämner även att det blir allt tydligare att 
trafikökningen inte kan byggas bort med fler vägar utan att flöden måste styras om på 
alternativa nätverk eller att en mer övergripande förändring av res- och fraktmönster 
måste ske. Även planering av områdens funktionella och rumsliga kvalitéer måste 
omformas, om vi ska nå målet med hållbar utveckling.48

3.2 Kort om strukturfonderna
Detta kapitel behandlar kort hur EU med hjälp av strukturfonder kan åstadkomma 
konvergenseffekter genom riktade bidrag till utvalda regioner. Vilka regioner har rätt till 
dessa pengar och varför?  

EU införde sin regionalpolicy 1975 och de första strukturfonderna kom 1988. Dessa har 
ansetts vara ett viktigt instrument för regional utveckling och konvergens.49 EU:s 
regionalpolitik kan sammanfattas som en solidaritetshandling med baktanke. Likt Robin 
Hood tog pengar från de rika och gav till de fattiga fungerar strukturfonderna delvis på 
samma sätt. Målet är att välståndet skall stiga i de eftersatta regionerna. Detta ska 
medföra ökad köpkraft och en del av pengarna går därmed tillbaka till övriga Europa.50

Mellan 2000 och 1 januari 2007 var regionalpolitiken uppdelad i tre huvudområden och 
en tredjedel av EU:s budget användes till regionalstöd. Fram till 1 januari 2007 var 
strukturfonderna upplagda enligt följande: 

• Mål 1 innefattade stöd till regioner där människors genomsnittliga inkomst 
ligger under 75 procent av EU-genomsnittet, medlemsländernas territorier 
utanför den europeiska kontinenten samt de norra regionerna i Sverige och 
Finland. Mål 1 stod för cirka 70 procent av hela regionalstödet. 

                                                
45 Europeiska kommissionen (1999) sid. 14 
46 European Commission (2005) 
47 Europeiska kommissionen (1999) sid. 14 
48 Europeiska kommissionen (1999) sid. 14 
49 Gil Canaleta m.fl. (2002) sid. 117 
50 Nilsson (2005) sid. 31 
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• Mål 2 gav stöd till regioner med omfattande behov av strukturomvandling samt 
fiskestöd. Ofta sammanfaller områden med mål 1 och mål 2-stöd. Knappt 12 
procent av regionalstödet gick till mål 2-insatser.

• Mål 3 gav stöd till projekt som utvecklar mänskliga resurser genom utbildning, 
sysselsättning eller integration. Cirka 12 procent gick till detta mål, som till 
skillnad från mål 1 och 2 kunde sökas överallt i EU. 

Ytterligare ett antal fonder, så kallade gemenskapsinitiativ, fanns för speciella ändamål. 
Till exempel fanns Interreg , som verkade för samarbete och skapande av funktionella 
regioner över en eller flera nationsgränser.51

Sedermera har regionalpolitiken omarbetats till 1 januari 2007 och kallas numera EU:s 
sammanhållningspolitik. Fortfarande är nyckelorden solidaritet och sammanhållning
men strukturen är förändrad och delvis förenklad. De tre nya målen i 
sammanhållningspolitiken för 2007 till 2013 är:

• Nya mål 1: Konvergens. Bidrag ges till regioner med BRP/cap som ligger 
under 75 procent av EU-genomsnittet. Större delen av strukturfonderna (81,5 
procent) går till denna insats. Sverige har i ingen NUTS-2 region rätt att söka 
stöd enligt konvergensmålet. 

• Nya mål 2: Regional konkurrenskraft och sysselsättning. Detta mål riktar sig 
till de regioner som inte kan söka stöd enligt nya mål 1, divergensmålet. Alla 
Sveriges regioner (NUTS-2) är således berättigade till stöd och arbetet med att ta 
fram regionala program pågår. Endast 16,0 procent av fördelningen går dock till 
nya mål 2.  

• Nya mål 3: Europeiskt territoriellt samarbete. Detta mål ska stärka 
samarbetet över gränser i EU. Målet bygger på det tidigare 
gemenskapsinitiativet Interreg. Sverige berörs till viss del av detta mål genom 
gränsöverskridande och transnationella program, till exempel 
Östersjöprogrammet. 52

Skillnaderna mot den tidigare periodens politik är att gamla och nya medlemsländer inte 
kommer att behandlas separat. Formaliteterna kommer att förenklas och bidragen 
kommer att sättas in i de regioner där de anses behövas mest.53 En viktig förändring är 
stöd till regional konkurrenskraft där målet är ”att uppmuntra innovation, 
entreprenörskap och stimulera tillväxt i kunskapsekonomin genom att se till att det finns 
forsknings- och innovationskapacitet, inbegripet ny informations- och 
kommunikationsteknik.”54 Detta öppnar för regioner som redan har verksamheter i 
liknande form att söka EU-stöd för vidare expansion, vilket enligt mig låter mer som 
divergens än konvergens.  

Vidare ska EU:s regionalpolitik, eller sammanhållningspolitik som den numera kallas, 
med konvergensstödet ses som en knuff i ryggen för de fattigare regionerna, inte som en 
permanent rättighet.55 Regionalstödets funktion har i och med EU:s utvidgning blivit 
                                                
51 Nilsson (2005) sid. 31 
52 www.eu-upplysningen.se 
53 http://europa.eu/pol 
54 www.eu-upplysningen.se 
55 Nilsson (2005) sid. 32 
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allt viktigare. 2002 krävde sex av de rikaste EU-länderna att EU:s budget skulle bli 
mindre och att de rika länderna skulle avstå från regionalstöd. Kravet efterlevdes med 
viss del men utåt sett kan det verka som om det motsatta inträffat. Budgeten är större för 
den nya perioden (cirka 308 miljarder euro) än för den föregående (257 miljarder euro). 
Men då måste vi även ta i beräkningen att EU utvidgades med tio nya länder 1 maj 2004 
och med Bulgarien och Rumänien 1 januari 2007 vilket kräver en större budget. 
Utvidgningen 2004 medförde att EU:s yta och befolkning ökade med 30 procent men 
BNP endast med 5 procent. EU:s rika länder blev rikare och de fattiga fattigare, 
åtminstone statistiskt, därför har budgeten för perioden 2007-2013 ökat, men med 
förutsättningen att de länder som ej kan söka för nya mål 1 kan söka pengar för nya mål 
2.56

                                                
56 Nilsson (2005) sid. 32 
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4 Infrastruktur och regional utveckling 
I detta kapitel behandlas den segdragna diskussionen om infrastruktur verkligen bidrar 
till regional utveckling. Beroende på vilken grundsyn man beskådar detta samband med, 
framträder en varierad bild av sambandet. Miljöförespråkaren har en annan uppfattning 
om vilka aspekter som kan och bör mätas, medan de kapitalistiska krafterna ofta menar 
det motsatta. I detta kapitel belyses bägges synvinklar. Det finns grundläggande 
metodologiska problem vid utvärderingar av infrastrukturprojekts inverkan på den 
regionala utvecklingen. Ett logiskt problem är avsaknad av nollalternativ när 
vägen/järnvägen har byggts. Det går helt enkelt inte att jämföra resultatet av ett 
infrastrukturprojekt med hur det hade blivit om vägen/järnvägen inte fanns. Andra 
problem är att dessa stora projekt i allmänhet tar lång tid att genomföra och ekonomiska 
förändringar före, under och efter byggnationen kan mer eller mindre godtyckligt 
tillskrivas projektet. Vidare är det problematiskt att isolera enskilda faktorer kring ett 
infrastrukturprojekt, vilket skapar osäkerheter för prognoser och nytta.57 Detta öppnar 
givetvis också för tolkningar. Det är, i avsaknad av kalla fakta, möjligt att lägga fram 
sin åsikt med ”sanningar” som helt och fullt inte kan motbevisas. 

4.1 Grundläggande effekter av förbättrad infrastruk tur 
All ekonomisk verksamhet kräver samspel och växelverkan. Såväl inom produktionen, 
mellan företag och mellan andra aktörer. Samspel i denna mening kan ta sig uttryck i 
form av olika flöden av information, människor, varor och pengar. För att detta ska 
kunna ske så friktionsfritt som möjligt behövs ett utbyggt nätverk av infrastruktur, såväl 
fysisk som elektronisk.58  

Det är även skillnad på investeringar i järnväg och väg: Vägnätet är mer finmaskigt och 
har högre flexibilitet än järnväg. Det krävs ett visst befolkningsunderlag för att järnväg 
ska vara lönsamt och järnväg avsedd för snabbtåg ger endast stora städer betydande 
fördelar. Investeringar i snabbtåg ger en polariserad effekt med få men stora noder. I 
Europa är dock investeringar i vägar långt större än investeringar i järnvägar.59  

En investering i vägar brukar rimligtvis förändra framkomligheten till det bättre, 
åtminstone på kort sikt, även om undantag finns.60  Minskar trängsel 
minskar ”kostnaden” för konsumenterna av vägen. Kostnaden kan delas upp i följande 
delkomponenter: 

• Tidsvinster (42%) 
• Minskad olycksrisk (26%) 
• Minskade fordonskostnader (12%) 
• Andra kostnadsminskningar (20%) 

                                                
57 Judge (1998) sid. 3f 
58 Forslund, Johansson (1995) sid. 157 
59 Rietveld, Boonstra (1995) sid. 210f 
60 Till exempel trafiksaneringar och gågatureformer i stadskärnor, som dock skapar mer trafik i utkanten 
av den avstängda zonen. SNF påstår att brittiska forskare visar på uppemot 25 % trafikminskning i en stad 
om en väg stängs av. Alternativa transportmedel och uteblivna resor anges som orsak. SNF (1999)   
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Värdet inom parantes har sitt ursprung i en undersökning där analys har skett av över 50 
olika väginvesteringar.61 Värdet anger delkomponentens andel av den totala besparingen. 

Tidsvinster ger möjlighet att utnyttja tiden till mer produktiva sysslor, minskade 
transporttider kan ge företag bättre konkurrenskraft och fler kunder. För hushåll kan 
vägbyggen ge minskad pendlingstid, vilket kan ge tid för andra, mer nödvändiga sysslor. 
Både arbetstiden och fritiden kan öka.62  Åtgärder som minskar kostnader i 
transportsystemet kan stimulera ekonomisk tillväxt på ett flertal olika sätt. Företag kan 
föra lägre produktionskostnader vidare till konsumenter i form av lägre priser. 
Ekonomin kan även påverkas positivt ifall lägre kostnader i transportsystemet ökar 
rörligheten på arbetsmarknaden eller leder till ökad konkurrens mellan olika företag.63

Märk väl, att åtgärder som minskar kostnader i transportsystemet inte nödvändigtvis 
behöver vara utbyggd infrastruktur. Det kan lika gärna vara styrsystem som gör det 
möjligt att undvika överbelastning i form av köer, till exempel trängselskatter eller 
effektivare kollektivtrafik. 

4.2 Kortsiktiga effekter av infrastrukturinvesterin gar 
Vid infrastrukturinvesteringar är det oftast de medellånga effekterna som diskuteras 
mest. Effekterna på lång sikt har för vägprojekt ofta varit lönsamma, men vilka 
beslutsfattare väger fördelarna 50-100 år fram i tiden mot den för stunden dyra 
investering? Även de lokala effekterna på kort sikt är värda att kortfattat belysas. I ett 
fall som beskrivs närmare om motorvägsprojekten i Polen beräknades i en rapport från 
1992 skapa 25 000 arbetstillfällen i byggandet av vägarna mellan åren 1993-1998, 
31 000 mellan 1998-2002 och hela 44 000 fram till slutförandet 2007. Därefter skulle 
cirka 6 000 man underhålla motorvägarna. Detta skulle även leda till lokala 
multiplikatoreffekter, vilket i sin tur skulle skapa 5-10 gånger fler arbetstillfällen inom 
underleverantörer och stödjande verksamhet än vad byggnationen av vägarna skapade. 
Minskad arbetslöshet ger dubbel vinst – istället för att vara bidragstagare, blir man 
skattebetalare. Den sammanlagda multiplikatoreffekten skulle enligt rapporten bli fem 
gånger de investerade pengarna. En investerad zloty i motorvägen, skulle skapa en 
tillväxt på 5 zloty.64 Denna utveckling låter onekligen bra, men generellt för stora 
infrastrukturprojekt är att överskatta dess nytta och underskatta dess kostnad.65 Med 
facit i hand har man framförallt kunnat se att bygget av motorvägarna går långsammare 
än planerat och att de positiva tillväxteffekter som funnits i delar av Polen, mycket väl 
kan ha andra bakomliggande orsaker. Ytterligare ett moln på den polska himlen är 
finansieringen av motorvägsprojekten. Förmodligen kommer höga tullar tas ut för att få 
tillbaka investerade pengar, vilket hindrar en del av de effekter som beräknats i 
ovanstående glädjekalkyler. Med minskat flöde, skapas mindre underlag för 
servicenäringar längs med de nya motorvägssträckorna.66

                                                
61 Forslund, Johansson (1995) sid. 159 
62 Forslund, Johansson (1995) sid. 159 
63 SACTRA (1999) punkt 9 
64 Judge (1998) sid 8f 
65 Se till exempel Megaprojects av Peter Hall 
66 Judge (1998) sid. 9f 
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4.3 Infrastruktur är nödvändigt – men inte tillräck ligt 
Rephann talar om motorvägar som en katalysator för ekonomisk utveckling, alltså något 
som utlöser ett händelseförlopp utan direkt egen inblandning. Även frasen att 
motorvägar är nödvändiga men inte tillräckliga återkommer i den genomgång han har 
gjort, främst av tidig amerikansk litteratur.67 Detta borde inte bara gälla för motorvägar, 
utan transportinfrastruktur allmänt. Resonemanget antar att det krävs fler faktorer än 
fungerande infrastruktur för regional utveckling. 

I en studie om konvergens inom Europeiska unionen68 kommer man fram till att fram 
till att hittills har en av de viktigaste metoderna att uppnå regional utveckling varit att 
investera i infrastrukturen. Även slutsatsen att det krävs andra investeringar beläggs. 
Sambandet mellan tillväxt och infrastruktur är dock kontroversiellt, och de flesta 
ekonomer i ämnet anser att infrastrukturen måste finansieras med offentliga medel för 
att tillväxten skall ske. Samtidigt finns undersökningar som visar på det rakt motsatta 
sambandet - att tillväxt genererar mer infrastruktur, eller åtminstone att inget samband 
finns.69 Detta visar återigen komplexiteten i ämnet. Nyckelordet i sammanhanget är: 
Infrastruktur är nödvändigt, men inte tillräckligt, för regional utveckling. 

Det Brittiska departementet för Miljö och kommunikationer (SACTRA) utredde 1996 
på uppdrag av den brittiska transportministern hur infrastrukturinvesteringar och 
infrastrukturstrategier påverkade ekonomin. Tre huvudfrågor ställdes: 

• ”Stimulerar förbättringar i transportsystemet, såsom nya vägar, alltid ekonomin? 
• Är det möjligt att separera trafiktillväxt från tillväxt i ekonomin, så att man kan 

få de positiva fördelarna av högre välstånd under det att man reducerar några 
av trafikens negativa effekter som exempelvis köbildning och miljöpåverkan? 

• Beskriver de metoder som myndigheterna använder för lönsamhetsberäkningar 
till fullo de ekonomiska effekterna?” 70

Denna rapport från SACTRA har blivit välciterad, främst från de grupper som motsäger 
sig transportinfrastruktur som raka vägen till ekonomisk tillväxt och regional utveckling. 
Rapporten ger en mer sansad och försiktig bild av infrastrukturens ekonomiska 
påverkan. Bland annat är svaret på den första frågan att det finns starka teoretiska 
samband mellan förbättringar i transportsystemet och ekonomin, men att i praktiken 
är ”statistiska uppgifter gällande graden och betydelsen av sådana samband […] svaga 
och omtvistade.”71  Som svar på frågan finns även invändningar som betonar 
komplexiteten i ämnet, till exempel att de kostnadsminskningar en investering skapar, 
inte fördelar sig jämnt inom transportsystemet och att det inte är möjligt att särskilja 
mellan produktiva och ickeproduktiva fordon eller resenärer. Det går ej heller att på ett 
effektivt sätt mäta effekter som ej avspeglar sig i höjd produktivitet och därmed ökad 
BRP, men det finns aktiviteter som ökar den regionala utvecklingen utan att vara en del 
av den ekonomiska tillväxten.72

                                                
67 Rephann (1993) sid. 443 
68 Gil Canaleta m.fl. (2002) sid. 115 och 132 
69 Gil Canaleta m.fl. (2002) sid. 125, hänvisar till undersökning av Vanhoudt et al. (2002) 
70 SACTRA (1999) Punkt 2 
71 SACTRA (1999) Punkt 12 
72 SACTRA (1999) Punkt 7 
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Går det att separera trafiktillväxt från ekonomisk tillväxt? Genom att dela upp frågan i 
två frågor går det lättare att reda ut hur trafiktillväxt och ekonomisk tillväxt påverkar 
varandra. Den ena frågan är om trafikvolymen påverkas av styrmedel, förslagsvis 
ekonomiska? Den andra är lyder: Om det går att påverka trafikvolymen, hur påverkar 
det den ekonomiska utvecklingen.73 Frågorna är mycket intressanta och det går med 
lätthet att koppla dem med till exempel Stockholmsförsöket. En grundläggande 
förutsättning är att trafiken har ökat mer än ekonomin, alltså att varje producerad 
ekonomisk enhet kräver större andel transporter av människor och varor än tidigare. 
SACTRA använder begreppet transportintensitet för att beskriva detta samband.74

Med hjälp av olika styrmedel är det fullt möjligt att reglera trafiken. Tullar, avgifter, 
regleringar och liknande begränsningar minskar trafiken och gör utnyttjandet av 
tillgänglig infrastruktur effektivare. Samtidigt visar SACTRA att transportkostnaderna 
inte är identiska med transportpriserna. Om de riktiga kostnaderna för att använda 
infrastrukturen skulle definieras, skulle även alla dolda kostnader vara med i kalkylen. 
Dessa är till exempel kostnader för trafikstockningar (ur nationalekonomiskt synsätt - 
bortfall av produktivitet), olyckor, föroreningar och andra miljöeffekter. Om detta 
räknas in är samhällets totala kostnad för en resa betydligt annorlunda än den faktiska 
kostnaden i pengar en enskild resenär betalar för sin bil- eller bussresa. Således är 
regleringar i infrastruktursystemen som minskar de dolda kostnaderna, det vill säga 
trängsel, olyckor och miljöpåverkan, de korrekta ur nationalekonomiskt perspektiv.75

Som svar på den andra frågan hur trafikregleringarna påverkar ekonomin nämner 
SACTRA att det beror på vilken nivå som studien sker på. Det finns mycket fakta 
angående hur till exempel trafiksaneringar i stadskärnor påverkar den lokala ekonomin, 
men det är sämre med uppgifter om hur nettoeffekterna på nationell nivå verkar.76

Beskriver de metoder som myndigheterna använder för lönsamhetsberäkningar till fullo 
de ekonomiska effekterna? Till att börja med måste vi konstatera att om de modeller 
som finns och används idag vore helt felaktiga, skulle de inte kunnat användas. 
Vägverket i Sverige använder vanligtvis den så kallade nettonuvärdeskvoten (NNK). 
Den kan kort sammanfattas som nuvärdet av projektets nytta minskat med nuvärdet av 
projektets kostnad och detta dividerat med nuvärdet av projektets investeringskostnad. 
Med hjälp av denna kvot kan man enkelt rangordna projekt oavsett deras storlek, enligt 
vägverket.  

Som exempel kan visas projekt A har en nuvärdes nytta om 100 Mkr och en 
investeringskostnad om 80 Mkr. Projekt B har en nuvärdes nytta om 20 Mkr och en 
investeringskostnad om 12 Mkr. Vilket projekt är mest lönsamt? Vilket projekt ger mest 
nytta för pengarna? 
A. 100-80=20 Mkr och en NNK om (100-80)/80= 0,25 
B. 20-12=8 Mkr och en NNK om (20-12)/12= 0,33 
Det vill säga att projekt B ger mest utdelning per satsad krona. Med vägverkets 
utformning av NNK blir projekt över 0 samhällsekonomiskt lönsamt. Vanligtvis brukar 
samhällsekonomiska kalkyler (ofta betecknat CBA= cost benefit analysis) återge en 

                                                
73 SACTRA (1999) Punkt 13-15 
74 SACTRA (1999) Punkt 13 
75 SACTRA (1999) Punkt 18 
76 SACTRA (1999) Punkt 21-22 
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benefit cost ratio där gränsen istället är 1, eftersom man då räknat nytta/kostnad medan 
Vägverket räknar (nytta-kostnad)/kostnad.77  

Vilka är då faktorerna som räknas som nytta? Bland dessa finns som tidigare uppräknat 
främst tidsvinster, reducerade driftskostnader och en minskning av antalet olyckor. 
Även de som inte direkt använder trafiksektorn har nytta av projektet i form av effekter 
på miljön, fastän dessa kan vara svåra att sätta pris på. Nyttan har även en begränsad 
rumslig utbredning. Beroende på var i projektet man befinner sig, går det att identifiera 
positiva ekonomiska effekter i olika geografiska nivåer. Vid byggandet av ett 
infrastrukturprojekt skapas lokal tillväxt i kort sikt. Vid färdigställandet uppkommer 
helt andra långsiktiga rumsliga effekter på ekonomin som många gånger är mer 
svårgripbara än de kortsiktiga lokala i det initiala byggskedet. Trots att SACTRA menar 
att mer empiri krävs för att bevisa flödesargumentets riktighet78 , alltså en vägs 
dränerande egenskap, beskriver de också de potentiella riskerna som finns kring 
infrastruktur och den rumsliga ekonomiska balansen.79 Standardiserade Cost Benefit- 
analyser (NNK) fokuserar på de direkt mätbara effekterna av ett projekt. Det 
förekommer givetvis kritik mot att beräkningsmodellen inte tar upp indirekta effekter på 
längre sikt. En väg kan till exempel skapa bättre förutsättningar för en djupare 
strukturomvandling på sikt, vilket Cost Benefit-analyserna ej är konstruerade för att 
beakta.80  

Det finns således uttalade problem med mätandet av samhällsnyttan av ett vägprojekt.81

De vanliga cost benefit-analyserna brukar i allmänhet vara för snäva i både tid och rum. 
Ändå har SIKA82 tagit det säkra före det osäkra och rekommenderar att prioritera 
infrastrukturprojekt efter fallande nettonuvärdeskvot. SIKA anser att en sådan värdering 
skulle innebära helt andra prioriteringar i infrastruktursatsningar än de som är idag.83

4.4 Flödesargumentet och ömsesidigt beroende 
Vad gäller flödesargumentet, att en infrastrukturinvestering (förbättrat flöde) bara är till 
nytta för den ena av två parter, som därmed växer sig stark på bekostnad av den andra, 
hävdar SACTRA att mer empiri krävs för att bevisa denna effekt. Senare i rapporten 
hänvisar SACTRA till studier i ekonomisk geografi som ”bekräftar att det inte finns 
någon garanti för att förbättringar i infrastrukturen kommer att gynna den lokala eller 
regionala ekonomin som avsett – en väg fungerar i båda riktningarna, och i vissa fall 
kommer fördelarna att gynna konkurrerande områden.”84 Risk finns alltså att de 
gynnsamma fördelarna som skapats av den nya vägen som byggts i X mellan X och Y, 
tillfaller område Z. För det är i område Z de mest konkurrenskraftiga producenterna 

                                                
77 e-post peo.nordlof@vv.se (2006-11-23) 
78 SACTRA (1999) Punkt 10 
79 SACTRA (1999) Punkt 40 
80 Judge (1998) sid. 3 
81 Judge (1998) sid. 3f 
82

SIKA (Statens Institut för Kommunikationsanalys) är en myndighet under näringsdepartementet med 
tre huvudsakliga ansvarsområden inom transport- och kommunikationsområdet: 
- att ta fram utredningar, analyser och annat beslutsunderlag åt regeringen  
- att utveckla prognos- och analysmetoder samt  
- att ansvara för den officiella statistiken.
83 SIKA (2004) sid. 8f 
84 SACTRA (1999) Punkt 40 
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håller till och som får tillgång till ny marknad i X, tack vare deras redan goda anslutning 
till infrastrukturnätverket. Se figur 3 nedan. 

Figur 3 Konsekvenser av starka länkar i infrastrukturer. I den vänstra bilden visas schematisk modell 
för hur ekonomiskt flöde går innan länken mellan X och Y förbättras. I den högra bilden är länken 
förbättrad, men effekten av insatsen i X märks mest i Z. 
Källa: Egen konstruktion, baserad på resonemang i SACTRA (1999) Punkt 40 

Även Judge lyfter fram kritik mot policyn att transportinfrastruktursinvesteringar 
fungerar som hjälp för underutvecklade regioner: ”Transport investment as a way of 
reducing regional disadvantage is an uncertain policy tool. If a depressed regions 
industries are weak, then making a region more accessible may open it up to even more 
competition and make worse off than it was before.”85 Han tillägger att regionerna som 
släpar efter, åtminstone i Storbritannien, snarare lider av föråldrad ekonomisk struktur 
än inadekvat tillgång till infrastruktur. 

Dessa schematiska bilder går även att applicera på en mer globaliserad världsmarknad, 
där X kan symbolisera Europa och Z Kina eller annat starkt tillväxtområde. Den 
saknade länken som åtgärdats kan vara den starkt växande logistiksektorn med billiga 
transporter som följd. På längre sikt kommer område X tvingas att anpassa sig till den 
nya situationen. I och med nya flöden och ökad konkurrens tvingas en 
strukturomvandlig fram. Region X måste hitta sin nisch. Slutligen upptas X i nätverket 
och blir en nod, lika viktig som de andra. Lönerna och produktiviteten är på samma nivå 
som i resten av nätverket av friktionsfria flöden. Konvergenseffekter har verkat. 

Med hjälp av statistik kan man bevisa det mesta, brukar kritikerna säga, men visst ligger 
det en sanning i det. Att visa statistiska samband mellan infrastruktur och ekonomisk 
tillväxt är oftast inga problem, dessa variabler tenderar att sammanfalla. Frågan är dock 
vilken som är den beroende: Har infrastrukturen skapat tillväxt eller har infrastrukturen 
tillkommit för att möta efterfrågan orsakad av ekonomisk tillväxt? Vad kom först? 
Hönan eller ägget? Finns det ytterligare variabler som åstadkommer ekonomisk tillväxt? 
Svaret på den sistnämnda frågan är med största sannolikhet ja. Sverke benämner detta 
som kausalitetsproblemet, att det finns fler förklarande variabler än de som medtages i 

                                                
85 Judge (1998) sid. 4 
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undersökningen. Problemet är att veta vilka som kan och bör tas med (de så kallade 
tredje variablerna).86

         

     

Det är viktigt att inte bortse från det ömsesidiga förhållandet mellan 
transportinfrastruktur och regional ekonomisk tillväxt. Det finns, som återges i figur 4 
och 5, en återkoppling från regional ekonomisk tillväxt till transportinfrastrukturen och 
de kan ta sig olika uttryck: Dels kan ”samhället” tillmötesgå pågående eller förväntad 
tillväxt genom att bygga ut infrastrukturen. Dels kan problem i infrastrukturen 
identifieras och byggas bort, till exempel olika flaskhalsar, såsom den omtalade 
spårbristen genom Stockholms centrala delar, eller motorvägsutbyggnaden till 
Nynäshamn. Ett tredje skäl till utbyggnad är att stimulera regioner som släpar efter i 
ekonomisk tillväxt, och hoppas på att vägen i sig ska skapa tillväxt.87  

                                                
86 Sverke (2004b) sid 42f 
87 Rietveld, Boonstra (1995) sid. 208 

Figur 5. Ömsesidigt beroende mellan infrastruktur och 
regional ekonomisk tillväxt  
Källa: Rietveld, Boonstra (1995) sid. 208

Figur 4. Påverkan av transportinfrastruktur.  
Källa: Rietveld, Boonstra (1995) sid. 208
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5 Konvergenseffekter i Europa
Kapitlet presenterar obalansen i ekonomisk situation och tillväxt inom EU. Detta är 
intressant då det ger en helhetsbild av hur och var TEN-T, ESDP och strukturfonderna 
kan användas för att skapa ekonomisk sammanhållning i EU. 

Karta 1 Regional obalans inom EU. Visar procent av EU:s medel BRP/Capita för NUTS-2. Uppgifterna 
är för 1995.  
*EU:s autonoma regioner undantages. Vissa länder som ej är medlemmar i EU visas för jämförelsens 
skull. Det saknas enskild statistik på NUTS-2 nivå för ett område omfattandes ett helt NUTS-1 område i 
nordvästra Tyskland. Statistiken här är därför för NUTS-1. 
Källa: Kartfil från www.scb.se, Data från Eurostat.

Lundmark skriver att det finns stora skillnader vad gäller BNP/capita inom EU, men det 
är uppenbart att det skett en utjämningseffekt på nationell nivå. De fyra fattigaste 
länderna vid tidpunkten för Lundmarks undersökning (som behandlade data från 1988 
till 1994) - Grekland, Spanien, Irland och Portugal - hade alla närmat sig EU:s 
genomsnitt mellan 1988 och 1994. Framförallt Irland visade stark tillväxt.88

                                                
88 Lundmark (2000) sid. 254 
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Konvergens inom EU25
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Konvergensanalyser har visat att närmandet mellan rika och fattiga länder sker snabbare 
under högkonjunktur, till exempel andra halvan av 80-talet.89 På regional nivå är 
skillnaderna i BRP/capita än högre än på nationell nivå. De ekonomiskt starkaste 
regionerna i Europa finns fortfarande i ett bälte från norra Italien upp mot Hamburg, 
Beneluxländerna och vidare över Engelska kanalen mot Londonområdet, se karta 1. 
Kartan visar hur fördelningen av BRP/capita fördelar sig för år 1995. Ju mer lila, desto 
rikare är regionen. Ljusgrön/ljusblå motsvarar EU:s medelnivå och desto grönare, desto 
fattigare. För att förtydliga fenomenet konvergens har karta 2 tagits fram. Den visar den 
procentuella förändringen gentemot övriga regioner i EU-25. Samma gäller här, grön 
färg indikerar tillbakagång i ekonomin jämfört med EU-25, lila visar på tillväxt. Värt att 
nämna är att trots tillbakagång jämfört med EU-25, kan regionen ändå ha en positiv 
tillväxt. Siffrorna jämförs mot EU-25, alltså medel för EU:s 25 medlemsländer. 

Diagram 1 visar sambandet mellan BRP för 1995 och förändring av BRP mellan 1995 
och 2005. I diagrammet syns att de regioner som har låg utgångs-BRP har en hög 
ökning under följande tioårsperiod. Samtidigt syns att de rikare regionerna tappar i 
tillväxt i förhållande till de fattigare regionerna. Undantag finns förstås, bland annat de 
storstadsregioner som är rika och blivit rikare. Samma data presenteras även i karta 2. 

Karta 2 visar tydligt att de länder som har högre BRP/capita 1995 är de som tappat mest 
i sin tillväxt i relation till övriga EU-länder. Samtidigt har de fattiga länderna närmat sig 
EU-medlet, vilket är tydliga tecken på konvergens. Tillsammans med diagram 1 kan vi 
konstatera att det finns bevis på konvergens inom Europeiska unionen, och samma 
mönster kan ses av tidigare undersökningar.90 Norge och många storstadsregioner utgör 
ett undantag. Även norra Portugal, en region som borde ha kunnat åtnjuta både 
strukturfondsbidrag för mål 1 och mål 2 tappar tillväxt, trots att de ligger under EU 25 
BNP/capita 1995.  

Diagram 1. Konvergens 
inom EU25. Diagrammet 
visar negativt sambandet 
mellan tillväxtnivå och 
utgångsnivå. Källa: Eurostat

                                                
89 Lundmark (2000) sid. 254 
90 Lundmark visar till stor del samma resultat för undersökning av konvergens i EU15 mellan åren 1988-
1944. Lundmark (2000) sid. 256f 
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Karta 2 Förändring i BRP/capita 1995-2005. Kartan visar hur den förändringen av BRP/capita har skett 
i Europas regioner mellan 1995 och 2005. Om kartan jämförs med karta 1, ser man att de rika 
regionerna tappar i förhållande till de fattigare. 
Källa: Kartfil från scb.se. Statistik från Eurostat. 
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6 Empirisk studie av transportinfrastrukturens 
betydelse för regional utveckling 
För att först belägga obalanser i infrastrukturens standard i Europa har en undersökning 
genomförts där infrastrukturens standard anges i termer av medelhastighet. Studien har 
utförts genom att ställa upp korstabeller för Polen och Spanien där valda städer placerats 
på Y- och X-axel. Därefter har www.se.map24.com.se använts för att bestämma avstånd 
och restid mellan samtliga utvalda städer. Se tabell 1 och tabell 2 nedan. Värdet i 
diagonalen anger medelhastigheten91 för respektive stad.  
Stad  Warszawa Łód ź Kraków Wrocław Pozna ń Gdańsk 
Warszawa 54,6 3.25 6.18 6.34 5.23 6.24 

Łód ź 176 54,4 4.18 4.16 3.40 6.57 

Kraków 357 257 65,3 3.07 6.27 11.10 

Wrocław 343 208 271 58,2 3.24 8.41 

Poznań 317 225 444 176 58,2 6.11 

Gdańsk 345 350 605 444 310 51,9 
Tabell 1. Medelhastigheter för Polen. Tabellen visar till höger ovanför diagonalen restid i timmar och 
minuter, under diagonalen avstånd i kilometer. Källa: www.se.map24.com

Stad Madrid Sevilla Malaga Valencia Barcelona Zaragoza Bilb ao La Coruna

Madrid 66,4 8.47 8.42 5.52 8.01 5.00 5.34 9.06 
Sevilla 545 67,5 3.40 11.17 14.30 13.22 13.55 10.24 
Malaga 542 207 69,5 9.23 12.47 13.18 14.00 14.04 
Valencia 357 666 650 68,5 3.44 5.33 8.27 14.46 
Barcelona 627 1008 1008 351 85,8 3.14 6.09 12.49 
Zaragoza 319 851 848 321 306 74,9 3.05 9.47 
Bilbao 402 865 931 623 605 303 78,5 8.12 
La Coruna 593 1033* 1245* 955 1105 798 641 80,6** 

Tabell 2. Medelhastigheter för Spanien. Tabellen visar till höger ovanför diagonalen restid i timmar och 
minuter, under diagonalen avstånd i kilometer. Källa: www.se.map24.com 
* Resan går genom Portugal. ** 75,3 om Sevilla och Malaga räknas bort.  

Se karta 3 och 4 för var städerna ligger i Polen respektive Spanien. Medelhastighet för 
Polens valda städer är 57,1 km/h och för Spanien 74,0 km/h. Slutsatsen är att 
vägstandarden är sämre i Polen än i Spanien. Som jämförelse kan jag även redovisa 
hastigheter för några städer i Sverige, se tabell 3 nedan. Medelhastigheten i Sverige, 
baserat på nedan valda städer är 83,4 km/h 
Stad Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Sundsvall
Stockholm 82,8 5,08 6,21 0,52 6,06 

Göteborg 467 89,5 2,45 5,45 11 

Malmö 612 269 92,9 7,00 12,15 

Uppsala* 71 534 679 82,43 5,21 

Sundsvall 378 841 986 310 69,2 
Tabell 3. Medelhastigheter för Sverige. Tabellen visar till höger ovanför diagonalen restid i timmar och 
minuter, under diagonalen avstånd i kilometer. Källa: www.se.map24.com 
* E4 förbi Uppsala ej färdigbyggd enligt www.se.map24.com

                                                
91 Medelvärdet av medelhastigheten till alla städer inom tabellen från staden ifråga. 
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6.1 Studier av Spanien och Polen 
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Diagram 2. Bilinnehav EU. Diagrammet visar att biltätheten ökat i EU mellan 1991  
och 2002 och att trenden ser ut att vara stigande. Källa: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

Diagram 2 visar att Europa är långt ifrån en homogen union med lika förutsättningar. 
Biltätheten inom EU stiger för varje år och med anslutande östeuropeiska länder med 
högre tillväxtstakt förväntas det öka ytterligare. Polen har en sämre standard på vägarna 
än Spanien, det har vi konstaterat i föregående kapitel. Men i Polen kommer ny 
infrastruktur byggas för att skapa förutsättningar för fortsatt regional utveckling. I de 
anslutande länderna 1 maj 2004 fanns vid tidpunkten mindre än en femtedel av den 
motorvägstäthet som fanns i EU-15.92 ERF93 beräknar att över 14 000 km motorväg 
kommer byggas i Central- och Östeuropa inom en tioårsperiod.94 Nedan följer djupare 
studier för Spanien och Polen. Huvudundersökningen i avsnittet för Spanien är en 
jämförelse mellan ökning i motorväg och ökning i tillväxt. För Polen var det inte 
möjligt att göra en undersökning av liknande slag, då statistik saknades. För Polen finns 
istället fler frågor än svar, men vad som kommer att hända där får tiden utvisa. 

6.1.1 Spanien 
Spaniens historia är händelserik. Bortser vi från allt som skett innan andra världskriget 
finns ändå mycket att berätta. Efter andra världskriget krävde segrarmakterna en 
demokratisering av Spanien, som dock förblev en centralstyrd diktatur. Landet utsattes 
för bojkotter och var internationellt isolerat. Först 1955 blev Spanien medlem i FN. 
1986 blev Spanien medlem i EG (numera EU). PSOE accepterade då också NATO-
medlemskapet som även avgjordes i en folkomröstning. På ett par decennier 
förvandlades Spanien från ett fattigt jordbruksland till en stor industri- och servicenation. 
Mellan 1996–2004 utvecklades Spanien till en tillväxtmotor i EU. I slutet av 1990-talet 

                                                
92 ERF (2004) sid. 6 
93 ERF: European Road Federation. En lobbyinggrupp inom Europeiska unionen. 
94 ERF (2004) sid. 6 
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var den årliga tillväxten i genomsnitt 4 procent. Framgångsreceptet bestod av 
privatiseringar, sänkta skatter och nedskärning av de offentliga utgifterna.95

Räknat i absoluta tal var Spanien det land som fram till i början av 2000-talet fått mest 
strukturstöd från EU. När fattigare medlemsstater tillkom i maj 2004 tydde det mesta på 
att Spanien skulle tvingas att bidra med mer pengar till EU än vad landet kommer att få 
från unionen, vilket oroade regeringen. De ekonomiska skillnaderna är fortfarande stora 
mellan Spaniens olika regioner. De rikaste områdena finns utmed Medelhavskusten och 
i norr medan södern, centrala delarna (Madrid undantaget) och området i nordväst är 
fattigast. Madrid har nästan dubbelt så hög BNP per invånare som provinsen 
Extremadura (ES43).96

Tack vare stora satsningar på vägbyggen under 1980- och 1990-talen finns det goda 
vägförbindelser mellan de viktigaste områdena i landet. Ett nät av drygt 11 000 km 
motorvägar och fyrfiliga vägar binder samman Spaniens större städer. Vägnätet är 
bristfälligt i nordväst samt i delar av Extremadura. Järnvägarnas standard låg tidigare 
under Västeuropas genomsnitt. De spanska järnvägsspåren är bredare än europeisk 
standard, vilket är dyrt att förändra. 2004 byggdes dock en ny linje med europeisk 
spårvidd mellan Madrid och Barcelona, och med EU-stöd ska fler nya tåglinjer byggas. 
Spanien och Marocko har enats om att bygga en tågtunnel under Gibraltar sund. 97

För Spanien har jag valt att studera förändring av infrastrukturnätverket och 
förändringen av den ekonomiska tillväxten. Går det att finna något samband mellan 
tillväxten av infrastruktur och tillväxt i ekonomin? Det är viktigt att veta värdet av de 
eventuella samband som kan dyka upp i en sådan undersökning, då risken för att bägge 
undersökta faktorer är resultat av en annan underliggande orsak, så kallad 
multikollinearitet.98

Med nedanstående diagram har jag försökt finna samband mellan årlig förändring av 
motorvägnätets längd och den årliga tillväxten. Resultatet är tämligen intetsägande och 
förklaringsvaribeln R2 är mycket låg. Ingen korrelation verkar finnas varken för diagram 
2 eller diagram 3 som dock har marginellt högre R2. Skillnaden mellan diagram 2 och 
diagram 3 är att 2 är simultan, det vill säga att Delta Motorväg är undersökt med Delta 
Tillväxt för samma år. I diagram 3 är jämförelsen förskjuten med tre år för att försöka 
påvisa effekter i tillväxten tre år efter att motorvägen blivit färdig. I diagram 4 
undersöks förskjutningen åt andra hållet, det vill säga att en hög tillväxt kan förklara att 
ny infrastruktur byggs. Tyvärr finns mindre statistik för den förskjutningen och 
resultatet är ungefär lika som i diagram 2 och 3, alltså att inget starkt samband kan 
påvisas. 

                                                
95 Landguiden Spanien 
96 Ibid 
97 Ibid 
98 Körner, Wahlgren (2000) sid. 361 
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Samband mellan årlig procentuell förändring i motorvägsnätets längd samt årlig 
procentuell tillväxt mätt i BRP/capita i Spanien*

Mätdata omfattar 1996-2003. Jämförelsen är simultan. y = 0.0363x + 5.6602

R2 = 0.0024
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Diagram 3. Samband mellan förändring i motorväg och förändring i tillväxt. Simultan. 
Visar att inget samband tycks finnas. Källa: Egen konstruktion med data från Eurostat. 

Samband mellan årlig procentuell förändring i motorvägsnätets längd samt årlig procentuell 
tillväxt mätt i BRP/capita i Spanien*. Mätdata omfattar 1993-2003. 

Jämförelsen är förskjuten då delta motorväg jämförs med delta GRP 3 år senare. y = 0,0474x + 5,655

R2 = 0,0038
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Diagram 4. Samband mellan förändring i motorväg och förändring i tillväxt. Förskjuten 3 år. 
Visar att inget samband tycks finnas här heller. Källa: Egen konstruktion med data från Eurostat. 
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Samband mellan årlig procentuell tillväxt mätt i BRP/capita och  årlig procentuell 
förändring i motorvägsnätets längd i Spanien*. Mätdata omfattar 1996-2004. 

Jämförelsen är förskjuten då delta GRP jämförs med delta motorväg 3 år senare.
y = -0,1247x + 1,6694

R2 = 0,0131
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Diagram 5. Samband mellan förändring i tillväxt och förändring i motorväg. Förskjuten 3 år. 
Visar att inget större samband tycks finnas här heller. Källa: Egen konstruktion med data från Eurostat. 

Diagrammen 3-5 har tagits fram genom att jämföra den årliga förändringen av 
motorvägar (∆Motorväg) med den årliga förändringen av tillväxt, uttryckt i BRP/capita 
(∆Tillväxt). Eftersom tillväxten är relativt linjär i jämförelse med motorvägsutbyggnad 
per region, som sker stötvis med stora projekt, har jag antagit ett nätverkstänkande i 
uträkningen av ∆Motorväg. Om jag hade räknat den faktiska förändringen / befintlig 
motorväg för varje region hade ibland förändringen legat på många 100 procent. För att 
jämna ut värdena har jag i befintlig motorväg därför medtagit de angränsande 
regionernas befintliga motorväg. På detta sätt jämnas ∆Motorväg ut och ett maxvärde på 
runt 10 procent ges istället. Detta är även mer anpassat till verkligheten och tankarna 
kring nätverkshypotesen, att ett helt nätverk drar nytta av en förändring till det bättre 
oavsett var i nätverket denna förbättring sker: ”En konsekvens av nätverksegenskapen är 
att förbättrad funktion i en flaskhals på lång sikt sprider sig över hela nätverket och 
ökar tillväxttakten i samma utsträckning i nätverkets alla noder.”99 Samma teorier har 
mynnat ut i de i TEN-T identifierade Missing Links, och projekten därutav, till exempel 
Öresundsbron, som 1988 beskrevs på följande sätt av Andersson och Strömquist: Ett 
exempel (av nätverksegenskapen, min anmärkning) är en broförbindelse mot Europas 
kontinent. Om en sådan flaskhals elimineras innebär det en förbättring av hela det 
nordiska transportnätets funktionsduglighet. Den kan därför inte utvärderas enbart med 
hänvisning till lokala konsekvenser i de noder som bildas av Skåne eller Själland.”100

                                                
99 Andersson, Strömquist (1988) sid. 16 
100 Ibid 
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Karta 3 Spanien med NUTS-2 indelning. Kartan visar även städerna  
som medtagits i hastighetsundersökningen i kapitel 6. 
Källa: Kartmaterial från SCB. Konstruerad i Mapinfo

Detta ger upphov till nya frågor kring den 
valda metoden för undersökningen. Vilken 
nivå skall egentligen studeras? Är det möjligt 
att studera hela nätverket och hitta enskilda 
infrastrukturprojekt som påverkat nätverket 
till det bättre? Alltså är det inte bara den 
eventuella eftersläpning101  i tiden av ett 
projekt som måste undersökas, utan även var i 
nätverket effekterna uppkommer.  
Hursomhelst har den årliga faktiska 
förändringen delats med befintlig sträcka i den 
egna och de tre mest lämpligt angränsande
regionerna. Det finns fall där en region bara 
gränsar till två inom Spanien (ES11 och ES51) 
och då har därpå mest lämpliga region, med 
 avseende på motorvägssträckning, använts  
för den statistiska analysen.  

                                                
101 Kom även ihåg det tidigare nämnda ömsesidiga förhållandet mellan transportinfrastruktur och regional 
ekonomisk tillväxt. Vilket påverkar egentligen vilket? Är det kanske så att regional utveckling bidrar till 
infrastruktur istället för tvärtom, som även är det mest accepterade synsättet. 

NUTS-2 Angränsar till ES…  

ES11 12 41 30 

ES12 41 11 13 

ES13 41 21 12 

ES21 22 23 41 

ES22 21 23 24 

ES23 41 22 21 

ES24 51 22 52 

ES30 41 42 24 

ES41 30 11 42 

ES42 61 30 52 

ES43 41 42 61 

ES51 24 52 42 

ES52 42 62 24 

ES61 42 43 62 

ES62 61 42 52 
Tabell 4. Angränsande NUTS-2 i Spanien  Visar 
de mest lämpligt angränsande regionerna. 
Underlag till beräkning av diagram 1-3.  
Källa: Egen konstruktion 
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Ett problem har dock överträffat alla andra: Det verkar som om någon sporadiskt river 
nybyggd motorväg i Spanien, åtminstone enligt Eurostat102 Detta har resulterat i den 
osannolika situationen negativa ∆Motorväg för ett flertal år och regioner, vilket 
naturligtvis måste vara felaktigt. Här skyller jag på dålig kvalitet på mina sekundärdata 
från Eurostat. Resultatet av detta reliabilitetsproblem blir att validiteten i min 
undersökning blir lidande. 

6.1.2 Polen  
Polens placering mellan västra och östra och delvis även mellan norra och södra Europa, 
utgör en strategiskt mycket viktig sådan. Efter att gränserna öppnades 1989 har det 
skapats förutsättningar för genomfart av mycket internationell trafik. Till 1998 gick 
denna mångdubblade trafik på små vägar, vars underhåll och standard lämnade mycket i 
övrigt att önska. I en rapport från 1997 angav 72% att vägytan var i en ”dålig” 
eller ”otillräcklig” kondition. Nuvarande trafik i Polen och framförallt genomfartstrafik 
i städerna håller mycket låg hastighet, på grund av avsaknad av förbifarter och trängsel i 
städerna.103 Endast 3 procent av det polska vägnätet 2004 håller EU-standard vad gäller 
krav på bärighet, vilket betyder att landet idag har begränsad funktion för internationell 
transittrafik.104

Karta 4 Polen med NUTS-2 indelning.Kartan visar Polens läge och grannländer. Kartan visar även de 
städer som ingår i hastighetsundersökningen i kapitel 6.
Källa: Kartmaterial från SCB. Konstruerad i Mapinfo.

                                                
102http://epp.eurostat.ec.europa.eu/  
103 Judge (1998) sid. 7 
104 ERF (2004) sid. 6 
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Polens läge i Europa, centralt mellan Tyskland och Ryssland / före detta Sovjetunionen, 
har påverkat landets historia in i modern tid. Efter andra världskriget hamnade Polen 
under sovjetiskt inflytande. Sovjetunionens sammanbrott vid början av 1990-talet kom 
radikalt att förändra förutsättningarna för polsk utrikespolitik. Ett huvudmål för den 
polska utrikespolitiken har varit att bli medlem i EU. 1992 fick Polen ett 
associeringsavtal med EU och 1998 inleddes förhandlingar om medlemskap. 
Befolkningen sade ja till EU-medlemskapet i en folkomröstning i juni 2003 och i maj 
2004 blev Polen medlem i EU.105

Tyskland är Polens viktigaste politiska och ekonomiska bundsförvant i Europa. Polen 
och Tyskland har sedan1991 ett avtal om vänskapliga grannförbindelser. Polen har för 
tillfället EU:s yttre gränser vilket medför visumkrav för personer från Ryssland, 
Vitryssland och Ukraina. De ekonomiska problemen med kommunismens och 
planekonomins sammanbrott i början av 1990-talet medförde drabbade alla före detta 
länder från östblocket. Polen har klarat omställningen till marknadsekonomi betydligt 
bättre än andra länder i det forna Östeuropa. 

Sedan 1992 har ekonomin vuxit med i genomsnitt ca fem procent per år. Kring mitten 
av 1990-talet växte ekonomin som snabbast, sju procent, men 2001–2002 gick den in i 
en svacka. År 2003 och 2004 ökade tillväxten åter igen, vilket främst berodde på den 
växande exporten. Polen har viljan att gå med i EMU så fort som möjligt. Kraven är lika 
för alla länder: låg inflation, låg skuldsättning och litet budgetunderskott. I Polens fall 
kan detta bli aktuellt någon gång före 2010.106

Det sker en omfattande strukturomvandling i Polen där delar av kommunisttidens tunga 
industri idag har avvecklats och ersatts med konsumtionsvaruindustrin och tjänstesektor. 
Fortfarande hålls ett antal stora olönsamma industrier, inte minst kolgruvor, igång med 
hjälp av statsbidrag, av hänsyn till det stora antalet anställda. Det råder brist på 
kvalificerade företagsledare men det största problemet anses vara brister i 
infrastrukturen. Ännu är järnvägsnätet ett viktigt kommunikationsmedel medan 
landsvägsnätet kräver kraftig upprustning. Under de senast 15 åren har regeringar 
utlovat satsningar på motorvägar, men byggandet har gått sakta och håller ej takten med 
den kraftigt ökande trafiken.107  

Trafikslag/år 1970 1990 2000 2002 2003 
Rail 37 50 20 17 20 
Private cars 30 114 181 197 * 
Buses and coaches 29 46 32 30 30 

Tabell 5. Passagerartransporter i Polen. Tabellen anger passagerartransporter i tusen miljoner 
passagerar-kilometer. * Uppgift saknas. 
Källa: CEMT (2005)

Förutom att frakttrafiken ökat i hela Europa, och att den största ökningen har skett på 
vägarna108, har även passagerartrafiken ökat. Att äga en bil anses vara en anpassning till 
                                                
105 www.landguiden.se: Polen 
106 Ibid 
107 Ibid 
108 78,6 % av frakttransporterna i Europa sker 2003 på vägar, på bekostnad av järnväg och kanaler. 
Motsvarande siffra för 1980 är 66,5 %, och då bör vi även betänka att volymerna var mycket mindre. 
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västerländsk standard, och i samband med anpassning till marknadsekonomi och ökad 
ekonomisk tillväxt har alltfler polacker råd att skaffa bil.109 Se även diagram 2 där 
Polens innehav stiger något snabbare än EU-medel.  

Karta 5. TEN-T projekt nummer 25. Kartan visar framtida motorväg mellan Gdansk och Wien
Källa: European Commission (2005) Trans-European Transport Network TEN-T Priority axes and 
projects 2005. 

TEN-T projekt nummer 25 ”Motorväg mellan Gdansk och Wien”, via Brno samt till 
Bratislava är ett av få stora vägprojekt inom TEN-T. Denna nord-sydliga länk kommer 
enligt TEN-T att verka som katalysator för ekonomisk utveckling för påverkade 
regioner. Vidare anses vägen avlasta lokala nätverk och skapa en ny länk mellan 
Centraleuropa och Östersjön. I Gdansk kommer stora investeringar göras i hamnen med 
bland annat ny container-terminal. Även en järnväg byggs mellan samma målpunkter, 
men med skillnaden att den även angör Warszawa (Projekt nummer 23). 
Transportkorridoren används redan idag, men Polen har ett av de minst utvecklade 
vägnäten av de nya medlemsländerna, och nuvarande vägar har begränsningar vad 
gäller bärkraft och säkerhet. Enligt TEN-T har cost benefit-analyser av denna motorväg 
visat hög avkastning. Vidare finns en tanke att sträckningen ska bidra till ökad tillväxt i 
berörda regioner, vissa av dem är idag kraftigt underutvecklade. Alltså uppmärksammas 
en effekt som vanligtvis inte tas med i cost benefit-analyserna.110 Status för vägen var 
2005 att vissa delar hade börjat byggas. Miljöprövningen var genomförd men 
förseningarna uppgick till mellan ett och fyra år jämfört med planen. Finansieringen är 

                                                
109 CEMT (2005) kap. 3.2 
110 Judge (1998) sid. 3 
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ett problem, men mellan Wien och Brno kommer sannolikt PPP-projektering111

genomföras.112  

Vilken effekt kommer då infrastruktursatsningarna ha i Polen? En utgångspunkt är att 
forskning kring motorvägars påverkan av lokal och regional utveckling har visat att 
verkan tenderar att bli mindre än man förutsatt, och att man bör vara försiktig i att hylla 
infrastrukturinvesteringar som tillväxtskapande i sig. Denna forskning är dock oftast 
utförd i länder med utvecklad infrastruktur och Polen är i dagsläget i en något 
annorlunda sits. Vägarna som tillkommer i TEN-T och andra projekt utgör en stor 
stegring både vad gäller kvalitet och kvantitet i transportinfrastrukturen i landet. Detta i 
kombination att Polens ekonomi har utrymme för vidare konvergens med EU-ländernas 
och dess strategiska position i Europa borde ge andra förutsättningar. Effekterna av 
infrastrukturen i Polen borde vara goda med ökad ekonomisk aktivitet, ökat flöde och 
mindre friktion.113 Återigen uppmärksammas dock problemet med avsaknad av noll-
alternativ. Vi vet ju inte hur Polen skulle utvecklats om vägarna inte byggdes, så några 
bevis för hypotesen att just infrastrukturen skulle tillföra mer i Polen än andra länder 
kan varken bevisas eller falsifieras. 

                                                
111 Public Private Partnership: Privatoffentlig Samverkan. 
112 European Commission (2005) sid. 60f 
113 Judge (1998) sid. 16f 
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7. Avslutande diskussion och slutsatser 
I detta kapitel kommer jag att återknyta undersökningens resultat med mitt syfte och 
min frågeställning. De frågeställningar jag hade var: 

• Går det att påvisa samband mellan infrastruktur och regional utveckling? 
• Vilka skillnader finns i utbudet av infrastruktur och regional utveckling inom 

EU? 
• Går det praktiskt att påvisa samband mellan motorväg och regional utveckling? 

Första frågans svar är som följer: Först och främst betonar jag att sambanden mellan 
infrastruktur och regional utveckling är komplexa och beroende på vilket intresse man 
har att främja så går det att anpassa resultatet. Det finns olika teorier kring när, var och 
hur effekterna av infrastruktur uppkommer. Av de teorier, resonemang och slutsatser 
jag har studerat under litteraturstudien har det visat sig att det är oklart var i nätverket 
effekterna visar sig av infrastrukturinvestering, när de uppkommer och även vilken som 
är den beroende variabeln– infrastrukturen eller den regionala utvecklingen. Samtidigt 
behövs infrastrukturen för det moderna livet, där mobilitet är en nyckelfaktor till 
vardagligt liv. Svaret på frågan är att det går att visa på samband till en viss grad, men 
att det inte finns något universellt svar ja eller nej. Det beror på skalnivå, tid och även 
vad man vill visa. 

Om den första frågan var svår att svara på är den andra frågan desto enklare. Det finns 
en obalans i utbudet av infrastruktur och regional utveckling inom EU, men allteftersom 
strukturfonderna används och konvergenseffekterna verkar, kommer denna obalans gå 
mot en mer balanserad situation. Samtidigt måste Europa ha sina ekonomiska draglok, 
det vill säga storstadsregionerna, för att konkurrera på den globala marknaden. Alltså 
kan det sägas att i Europa verkar både konvergens- och divergenseffekter. Detta resultat 
kan ses i diagram 1. Konvergens inom EU25, som inte ger en entydig bild för att 
konvergenskrafterna verkar; det är först när värdena för den regionala utvecklingen sätts 
i geografisk sammanhang i Europa, som ett bättre samband syns. Generellt fortsätter 
storstadsregionerna att öka i BRP/capita snabbare än övriga regioner, samtidigt som en 
konvergens verkar för regioner utanför storstäderna. Kan detta ha påverkat 
utformningen av de nya målen i sammanhållningspolitiken? Att både satsa på drivande 
regioner enligt nya mål 2-direktiv, samt att skapa divergenseffekter för de mindre 
utvecklade områdena med ”traditionella” mål 1-bidrag?  

För att svara på den tredje frågeställningen kan jag ställa mig frågan hur man ska tolka 
resultatet av undersökningen i 6.1.1, där jag undersökte förändringen av tillväxt och 
förändringen av motorväg för att se om samband fanns. Av de resultat som går att utläsa 
i diagrammen verkar det inte finnas några samband alls mellan ökningen av regional 
tillväxt och ökning av motorväg. Inget tyder på det motsatta sambandet heller, att 
ökningen av motorväg skulle bero på ökad tillväxt. Metodkritik framfördes tidigare, 
men jag vill främst framhålla tidsaspekten, att det är svårt att isolera ekonomisk 
förändring för ett visst år, i detta fall tre år före, samma år och tre år efter ökningen av 
motorvägens tillkomst. Effekterna av motorväg är förmodligen mer diffusa i tid, 
och behöver som bekant inte gynna den region där ökningen av motorväg sker. 
Kommunikationer ökar utbytet mellan två länder, regioner eller städer. Det så kallade 
flödesargumentet har som innebörd att detta kan vara till nytta endast för den ena parten, 
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som därmed växer sig stark på bekostnad av den andra parten. SACTRA uttrycker att 
det inte går att bekräfta detta förrän empiriskt bevis finns.114  Inte heller i min 
undersökning finns det tendenser som visar att så skulle vara fallet. 

Andra, mer bidragande orsaker till regional utveckling kan vara teknologisk utveckling 
som innefattar investeringar i realkapital, forskning och utveckling, kanaler för 
spridning av tekniska nyheter med mera. Ej heller humankapitalets insats får förringas, 
däri ingår främst utbildning.115 Även befolkningens struktur, demografin, borde vara en 
bidragande orsak. Irland är ett gott exempel på land som åtnjutit tillväxt utan att 
infrastrukturen varit den huvudsakliga orsaken, snarare är tillströmningen av utländska 
investeringar den främsta anledningen till den ekonomiska utvecklingen. Ökningen av 
foreign direct investments, alltså att utländska intressenter investerar kapital i landet, har 
ökat från 8,4 % av BNP 1990 till 50,7 % 1999.116 Det finns dock tvivel angående 
uthålligheten i den irländska utvecklingen. Dels anses de utländska företagen vara svagt 
integrerade med den lokala ekonomin, dels är den regionala obalansen ett problem, med 
alltför stor koncentration till Dublin och de nordöstra delarna av landet.117 Detta är 
något som förbättrad infrastruktur kan bidra med förbättringar till. 

Generellt när man studerar EU-dokument såsom ESDP och TEN-T verkar det som att 
det finns en övertro på infrastrukturen. ESDP:n verkar för att det i framtiden inte ska 
finnas några perifera regioner inom EU. Detta sker rent praktiskt med hjälp av 
strukturfonderna. Tanken går även att knyta till nätverkshypotesen. Om länkarna mellan 
regioner förbättras, till exempel med hjälp av Interreg-projekt som är 
grränsöverskridande samarbeten delfinansierade av EU, gynnas hela nätverket. I de 
undersökningar jag har tagit del av till denna uppsats finns ofta mer försiktiga 
uttalanden kring sambanden mellan utveckling och infrastruktur och generellt är 
slutsatserna att de påstådda effekterna av infrastruktursatsningar är större än de faktiska, 
åtminstone på medellång sikt. 

Tabell 6. Economic importance of road 
transport in EU25 – 2004.  
Tabellen visar hur stor andel transportsektorn 
står för i den europeiska ekonomin. 
Källa: http://www.erf.be 

                                                
114 SACTRA (1999) punkt 10 
115 Lundmark (2000) sid. 253 
116 Dicken (2004) sid. 61 
117 Lundmark (2000) sid. 259 
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En sammanfattning som stämmer bra med vad jag presenterat är följande: 
”Forskarna är i stort sett eniga om att idag, när vägnätet på de flesta ställen redan har 
hög standard, ger nya eller förbättrade interurbana väger i allmänhet en relativt liten 
intäkt till samhällsekonomin i stort, ofta mindre än att genomföra projektet.”118

Om jag nu verkar kritisk till EU:s övertro på transportinfrastruktur och främst vägar, så 
har jag även ett försök till förklaring. Tabell 6 visar en del nyckeltal för bilindustrins 
direkta påverkan på EU:s ekonomi. Tabellen är hämtad ur en rapport från ERF, 
European Union Road Federation, en lobbyinggrupp inom Europeiska unionen 
bestående av olika organisationer inom vägsektorn. ERF anger sig för att vara ”a non-
profit association which coordinates the views of Europe’s road sector and acts as a 
platform for dialogue and research on mobility issues.”119 Till exempel står den totala 
vägsektorn, som innefattar allt från biltillverkare och bensinmackspersonal till 
anläggningsbyggbolag för 8 procent av EU:s anställda och hela 23 procent av EU:s 
BNP. Detta är rätt höga siffror och i den av lobbying styrda unionen är det inte otroligt 
att vägar framhålls som en god lösning att skapa tillväxt. Tänk på saken, forskningen är 
endast försiktigt positiv till utbyggnad av infrastrukturen som tillväxtskapande verktyg, 
men alla vet ändå att vägar skapar tillväxt, fler jobb och regional utveckling. 
Vägsektorn är en självbärande sektor, som inte har något intresse av att minska i 
omfång. Så länge det byggs fler vägar kommer fler bilar tillverkas, repareras och tankas. 
Varför skulle 23 procent av EU:s ekonomi vilja nedmontera sig själva? Och vem har 
intresse av det?  

Generell slutsats är att från att deduktivt ha kopplat samman infrastruktur och regional 
utveckling, kan vi behöva ta en mer induktiv förklaringsmodell till regional utveckling. 
Alltså bör vi ifrågasätta vilka faktorer som behövs för regional utveckling och inte ta 
rådande tankesystem för givna. 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
Som vidare forskning i detta ämne är främst situationen i Polen intressant. Det skulle 
vara mycket intressant att utgå från TEN-T projekt nummer 25, som behandlas i avsnitt 
6.1.2, och följa upp regionala och lokala effekter av dels bygget (kortsiktiga effekter) 
och dels effekter på medellång och lång sikt. Vidare efterlyses beräkningsmodeller som 
tar med fler effekter än i den vanligtvis använda cost benefit-analysen. Detta kräver ett 
större format än vad en D-uppsats i kulturgeografi kan erbjuda, men det vore intressant 
att studera närmare. För den konspirationsteoretiske borde lobbyingverksamheten inom 
EU vara ett intressant ämne. Hur stort inflytande har till exempel ERF inför planering 
och utförande av ESDP och TEN-T? 

                                                
118 Jonson (2002) sid 23. Hänvisar till Dreborg och Jungmar (1994) 
119 www.erf.be 
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