
Ex-politiker på ny väg
En ny kommission ser dagens ljus. 

På uppdrag av storföretag som NCC, 
Skanska och MTR ska namnkunniga 
 ex- politiker, som Maria Wetterstrand, 
bredda diskussionen om finansiering, 
ägande och organisering av svensk infra-
struktur. 

Den privat finansierade Infra-
strukturkommissionen, som 
hade sitt första möte i fredags, 
räknar med att leverera en slut- 
rapport i september. 

”Den här kommissionen är 
formad efter det mönster man 
har satt i Nybyggarkommis-
sionen och Bokriskommitén, 
som arbetade med bostads-
frågan förra året. Det är ett 

antal parter som är intresse-
rade av att frågan får en 
 djupare belysning och så till-
sätter man en kommission 
som arbetar självständigt”, 
säger Björn Hasselgren, 
 teknologie doktor på Kungliga 
Tekniska högskolan i Stock-
holm, som blir Infrastruktur-
kommissionens ordförande. 

Till vardags forskar han om 

transport, infrastruktur och 
effektiva styrformer. 

I övrigt ingår politiker,  
med ganska spridd bakgrund, 
i  kommissionen. Det är den 
tidigare bostadsministern 
Stefan Attefall (KD), Allan 
Larsson (S) som bland annat 
har varit finansminister, det 
före detta språkröret Maria 
Wetterstrand (MP), samt Pia 
Kinhult (M) som i höstas 
avböjde omval som regionråd 
i Skåne. 

”Erfarna personer”
Björn Hasselgren ser inga 
problem med att få fyra per-
soner med så olika politisk 
övertygelse och bakgrund att 
samarbeta.

”Det är en fantastisk möj-
lighet att få arbeta med de här 
fyra mycket erfarna perso-
nerna. Jag uppfattar att det 
finns ett stort intresse för frå-
gan och att de tycker att det 
är viktigt att ta sig an infra-
strukturfrågorna på ett nytt 
sätt”, säger han.  

Kommissionens arbete 
finansieras av företag med 
stora intressen i infrastruktur-
frågor. Kommissionärerna 
upplever sig dock ha fått ett 
mycket öppet mandat. 

”Vi sitter i kommissionen 
i  egenskap av oss själva, så vi 
är inte där för att ta order av 
någon”, säger Stefan Attefall.

Han är intresserad av frå-
gor om finansiering och hur 

mervärden kan skapas genom 
att näringslivet delfinansierar 
vissa projekt. Han är också 
mån om att belysa planerings-
aspekten i stora projekt, efter-
som förseningar också ofta 
medför ökade kostnader.

Har elbussar i tankarna
Allan Larsson vill gärna titta 
närmare på Bussplan Stock-
holm, ett projekt som innebär 
ett skifte till elbussar i huvud-
staden. 

Pia Kinhult ser gärna  
ett brett angreppssätt och  
vill titta på alla delar från 
upphandling till förvaltning. 

”Det handlar om att skapa 
vettiga strukturer till en hygg-
ligt acceptabel kostnad som 

fungerar för oss alla för att 
utveckla ett samhälle”, säger 
hon. 

Fokus på järnvägen
Maria Wetterstrands fokus 
ligger på finansiering av järn-
vägsutbyggnaden. 

”Föga förvånande är jag 
inte så intresserad av att det 
ska byggas en massa nya 
motorvägar. Men det kan 
handla om rätt stora pengar 
om man ska bygga ett nät av 
höghastighetståg mellan 
huvud städerna i Norge, Sve-
rige och Danmark”, säger hon. 
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Infrastruktur- 
kommissionen
■■ Finansieras av:  

MTR, Ramböll, 
Skanska, NCC, 
Peab, WSP och 
Veidekke. 
■■ Arbetet startar 

nu i mars och en 
slutrapport plane-
ras i september. 
Fram till dess 
 arrangeras hea-
rings och semina-
rier med forskare 
och samhälls- 
debattörer. 
■■ Oskar Öholm, 

tidigare riksdags-
politiker för M, 
 numera seniorkon-
sult på Paues Åberg 
Communi cations, 
agerar sekreterare 
åt kommissionen. 
■■ Planen är att 

 flera konkreta pro-
jekt ska belysas  
inom ramarna för 
kommissionens 
 arbete. 

Tar plats i kommission för svensk infrastruktur

FÖRSTA MÖTET. Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för MP,  Stefan Attefall (KD), före detta civilminister, Pia Kinhult (M), tidigare regionråd i Skåne, och Allan Larsson (S), 
före detta finansminister. I mitten kommissionens ordförande Björn Hasselgren, teknologie doktor på KTH. FOTO: JACK MIKRUT
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