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Sammanfattning 
 
 
Internationella infrastrukturprojekt är globala och offentliga processer. Globala kan de anses vara 

för att flera länder är involverade, och offentliga är de för att allmänheten måste vara deltagande 

part under processens gång. 

 

Bosnien och Hercegovina är det enda landet i Europa som inte byggt en motorväg. Landet är ett 

efterkrigsland som har haft svårigheter med uppbyggnaden av infrastrukturen. Det största 

problemet var bristen på statliga finanser. 1997 blev BiH medlem i PETrN (Pan European 

Transport Net), varefter planerna för ett motorvägsbygge återinfördes och denna gång blev 

allvarligt studerade. Projektet fick namnet “5c”, ett vägnät som skulle integrera landet med resten 

av Europa.  

Under de senaste 5 åren har motorvägen varit aktuell. Problemen uppstod när finansieringsfrågan 

framträdde. Staten hade svårigheter med budgeten och privata investerare söktes. Ett stort bolag 

ställde upp på att finansiera hela projektet men motstånd fanns hos de politiska partierna. 

 

I samband med det här projektet har jag beskrivit ett annat, lyckat projekt, nämligen 

Öresundsbron. Öresundsprojektet har blivit lyckat eftersom resultaten visat sig positiva och 

framgångsrika. Frågan blir, vilka svårigheter måste BiH bemöta för att lyckas lika bra som 

Sverige gjorde. 

 

Infrastrukturprojekt har alltid haft anhängare och motståndare. Orsaken har att göra med 

projektets betydelse och vad det kommer att medföra. Allteftersom projektet är allmänt och berör 

alla så medför det eventuell kritik. De olika deltagande strävar efter olika mål och kräver olika 

lösningar. En beslutsprocess tar tid. Deltagare träffas vid särskilda sammanträden och förhandlar. 

Fördröjningar blir vanliga pga. deltagarnas olika intressen. Målet blir att åstadkomma 

kompromiss och finna lösningar på problemen. Men blir alla parter verkligen nöjda i slutändan? 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Vad kan hända ett europeiskt land som genomgår ett fyraårigt krig under 1990-talet? 

Bosnien och Hercegovina (BiH) var just det här olyckligt lottade landet som blev anfallet i hjärtat 

av f d Jugoslavien. Tre nationaliteter och tre religioner försökte att splittra republiken. Var och en 

av dem strävade efter egen del eller företrädesvis hela den möjliga ytan. Början på 1990-talet var 

en period fylld av ekonomiska kriser samt nedgångar som hade sin upphovstid redan i mitten av 

1980-talet. Hela Europa stod inför finansiella problem och länderna var tvungna att omstrukturera 

systemen. Hög arbetslöshet i samband med hög inflation ledde till stora kriser, dock särskilt för f 

d Jugoslavien. Jugoslavien var karakteriserat som ett traditionellt kommunistiskt land, efter andra 

världskriget, men som allteftersom tiderna förändrades riktade in sig mer mot den socialistiska 

sidan av ledning. Staten hade ansvaret för hela infrastrukturen, för företagen och 

naturtillgångarna. Hela landet präglades av monopolism. Systemet var däremot inte densamma 

som det Sovjetiska då det istället var en blandning mellan plan- och marknadsekonomi. Staten 

ägde företagen men de i sin tur hade egna planer på hur mycket de skulle producera. 

Småföretagandet var också tillåtet. Små och stora affärer med sina konkurrerande produkter 

fanns.  

Den ekonomiska krisen samt historiska och politiska skillnader hos invånarna skapade en 

situation av hat och nationell patriotism, som därmed ledde till en följd av långtidsproblem i 

Jugoslavien. Det största problemet framgick när BiH skulle skiljas ifrån resten av Jugoslavien 

(Slovenien och Kroatien hade redan fått sin självständighet). Dilemmat var tre nationaliteter; 

Bosnjaker (Bosnier med muslimskt ursprung), Bosnien-kroater (Bosniska katoliker) och Bosnien-

serber (Bosniska ortodoxer). Bosnien-kroaterna krävde att deras del av BiH skulle tillhöra 

Kroatien. Bosnien-serber ville tillhöra resterande Jugoslavien. Bosnjakerna såg BiH som det var 

för fem hundra år sedan, dvs. som en helhet och inte uppdelat.1  

BiH genomgick en svår krigstid och var isolerat från omvärlden under fyra års tid. Medan resten 

av världen utvecklades ekonomiskt och framgångsrikt gick detta land bakåt istället. Kriget 
                                                 
1 Delibasic S., GLAS– Juni 1993 Nr. 5, s 8-9 
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medförde en förstörelse av oberäkneligt värde och när det väl slutade så hade landet föråldrats 

minst femtio år i utvecklingen. Över 200 000 människor, som man vet säkert, blev dödade 

(antalet döda är oklart eftersom det fortfarande är ett mörkertal) och över en miljon var tvungna 

att fly sina hem. Industrier, byggnader och privata hem blev förstörda. Målet var att förstöra allt 

som var utav värde. Infrastrukturen existerade inte längre och staten stod inför skyhöga lån och 

en tom kassa av både kapital- och pengavärde. Det var en katastrofal situation och BiH stod 

konfronterat med en ny och oerhört svår början som en självständig stat, baserad på Dayton 

avtalet. Detta var något nytt för landet eftersom det inte varit självständigt på fem århundraden. 

”The Dayton Agreement retained Bosnia and Herzegovina’s international boundaries and created 

a joint multi-ethnic and democratic government. This national government was charged with 

conducting foreign, economic, and fiscal policy.”2                                   

Hela BiH:s statsformering började om från början. Under samma gång som landet skulle 

utvecklas framåt, var det tvunget att hålla en europeisk ekonomisk standard. Demokratin höll på 

att inta sin del i det statliga systemet, och styret ändrades till en ny typ, en s. k ”Uppstådd 

federation som demokratisk republik” (“emerging federal democratic republic”)3. Landet blev 

uppdelat i två entiteter, nämligen Federationen och Republika Srpska. Var och en hade sitt eget 

ministerium och ansvarade för var sin del med undantaget för enade statliga frågor. Dayton 

avtalet hade begränsat de statliga möjligheterna, och skapat bl.a. begränsningar för de politiska 

och ekonomiska systemen. Bankerna var inte längre statsägda och politiska, utan istället 

självständiga och för det mesta utländska. I samband med att systemet var präglat av frihet, 

framgång och ansågs som europeisk standard, var det mycket svårare än så för BiH. Staten hade 

begränsad penningmängd och kunde inte låta sig bli för involverade i landets investeringar så 

som de var behövda. Problemen blev särskilt riktade mot infrastrukturen, som då fortfarande var 

statlig. 

1.2. Problemdiskussion 

Det behövs stora investeringar för infrastrukturens förbättring eftersom infrastrukturen kan anses 

vara den mest betydelsefulla faktorn för en välmående ekonomi. Utan effektiv och omfattande 

                                                 
 
2 www.icons.umd.edu/pls/reslib/display_glossary#I 
3 www.ciaworldfactbook.info/bosnia-and-herzegovina.html 
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infrastruktur står landet hjälplöst, utvecklingsprocessen går saktare och det tar mycket längre tid 

för uppbyggnad av standarden, dvs. målet om en välfärdsstat. BiH var tvunget att börja om från 

grunden; återuppbyggelse av gamla och uppbyggnad av nya landsvägar, nya statliga och 

kommunala transportmedel, ombyggnad av järnvägar och nya tågtransporter, förbättring av 

flygsektorn och privatiseringen av flygbranschen, och slutligen, byggelsen av den första 

motorvägen genom landet.  

Under den f d Jugoslaviska tiden var BiH en republik med en omfattande tung industri. Järnvägar 

var det främsta transportalternativet. Alla landsvägar hade dåligt utvecklat vägnät. Orsaken var 

att landet består till två tredjedelar av berg och dalar, då det skulle behövas stora investeringar till 

broar och tunnlar. Den enda existerande motorvägen låg i huvudstaden Sarajevo, en tio 

kilometers lång sträcka igenom staden. 

Idag, nästan nio år efter kriget har många faktorer förändrats. Järnvägarna används mest i 

industriområden för godstransporter. Flygsektorn fungerar, fast det första bosniska flygbolaget 

gått i konkurs. Tack vare de utländska donationerna av bussar och spårvagnar, fungerar de 

kommunala transportmedlen ytterst praktiskt. De flesta broar och tunnlar i landet har 

återuppbyggts medan vägarna fortfarande endast till en viss del kan anses vara förbättrade 

(landsvägar uppskattas vara 21 846 km)4. 

Vägar i BiH bedöms som defekta på många olika sätt. Statistiken visar att de är farliga för 

trafikanterna. Effektiviteten försvagas pga. outvecklat vägnät och den smala bredden, vilket gör 

att resandet går saktare än det borde. Detta i sin tur leder till ineffektiva godstransporter, som gör 

att företagens logistik inte kan fungera dugande. En annan viktig faktor angående handelsfrågor 

är vad fungerande vägar betyder för ett land. Det gör landet mer attraktivt, mer intressant för 

utländska investerare osv.   

BiH måste hinna ikapp de resterande länder som landet gränsar med för att kunna samarbeta 

ekonomiskt och kunna handla med dem. Landet är i nöd för att utvecklas och bygga upp 

infrastrukturen. En motorväg genom landet är oumbärlig för effektiviteten, både politiskt och 

affärsmässigt. Staten är i behov av motorvägen men är tvungen att prioritera vad som mer eller 

mindre är viktigt i landet. Penningvärdet är som sagt begränsat och statskassan kan anses vara 

tom när frågan om motorvägen träder fram. 

                                                 
4 ibid 
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Liknande infrastrukturprojekt har beslutats och genomförts även i Sverige, såsom Öresundsbron. 

Det tog ca 150 år för planerna att förverkligas. Projektet hade starkt motstånd inom både 

politiken och med anledning till två olika nationer med olika regelsystem. Beslutsprocessen 

realiserades slutligen 1995 och projektet blev klart år 2000, vilket fram tills idag visat sig vara ett 

välplanerat och lönsamt projekt. 

Under de senaste fem åren har det funnits privata investerare för byggandet av motorvägen i BiH 

men staten har vägrat att låta privatisering ske. Allmänheten är nu skeptisk mot anledningar som 

staten uttalar. Svaren är svåra att utreda och kräver en allvarlig studie. 

1.3. Problemfaktorer 
 
1. Vägarna är ineffektiva, skapar ödesdigert materialflöde och försvårar handelsutvecklingen.  

2. Privata investerare finns men kan inte agera själva på den marknaden. Vägarna är fortfarande 

statliga. 

3. Staten vill bygga motorvägen men statskassan står tom inför det projektet. 

4. Befolkningen är i behov av en motorväg och kräver snabba åtgärder. 

1.4. Problemprecisering 
 
Vilka faktorer är viktiga för beslutsfattandet av det internationella motorvägbyggandet? 

1.5. Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka beslut som Bosnien och Hercegovinas statliga 

institution för vägar behöver ta för internationalisering av motorvägsbygget. 

1.6. Avgränsningar 
 
Uppsatsens handling kommer att vara koncentrerad på just beslutsprocessen, ekonomiska och 

politiska möjligheter och svårigheter med infrastrukturprojekt. 
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2 Metod 
 
I detta avsnitt beskriver jag hur jag lagt upp uppsatsen och hur jag gått tillväga med den. Jag 

beskriver också hur materialet är anskaffat och bearbetat. I avsnittet beskrivs sedan vilket 

vetenskapligt synsätt jag använt mig utav och slutligen tar jag upp kritik mot det valda 

materialet. 

 

Mitt syfte med detta arbete var att studera beslutsfattandet i ett infrastrukturprojekt. Inledningsvis 

var syftet något annorlunda eftersom jag hade mindre kunskap om hur detaljerat ett ämne ska 

studeras.  

2.1 Upplägg och tillvägagångssätt  
 
Upplägget i denna uppsats var att finna passande teorier till studieobjektet och att därefter 

studera empirin. Empirin har beskrivits genom två likartade objekt. Varför de är likartade är för 

att båda är stora, internationella infrastrukturprojekt. Slutligen har jag med teorisyntesen som 

grund analyserat de två studieobjekten i analysavsnittet. 

 

2.1.2 Induktion och deduktion  
 
Induktion handlar om att först studera verkligheten utan att ha i grunden någon teori och utifrån 

det samlade studiematerialet, empirin, skapa en passande teori. 

Deduktion handlar om att först ha teorin i bakgrunden och sedan låta teorin bestämma vilken 

data som ska samlas in, hur informationen ska tolkas och hur resultaten ska relateras till den 

grundläggande teorin.  

 

I denna uppsats har jag valt att först studera teorierna och ifrån dessa finna mitt studieobjekt. 

Därefter studerade jag empirin efter teoriernas mål. Detta innebär att jag arbetat deduktivt med 

min uppsats.   

 

2.1.3 Primärdata och sekundärdata 
 
I uppsatsen har jag både använt mig utav primärdata, dvs. information som jag själv skapat, och 

sekundärdata, information som andra format. 



 10

 
”Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos 

en individ eller en grupp individer”5. 

Primärdata består av en intervju6 med ett 20-tal kvalitativa frågor som jag själv skapat. Denna 

metod användes för att konfirmera den sekundära informationen och för att ge svar på frågor som 

inte fanns att hitta i sekundärdatan.  

 

2.1.3.1 Intervjuförfarande 
 
Jag tog kontakt med ministern för tranport och kommunikation Izet Bajrambasic per telefon. 

Eftersom ministern hade ont om tid och var tvungen att åka på affärsresa så föreslog han att jag 

skulle skicka ett mail med intervjufrågor. Efter en vecka kom mailet med svaren. Ministerns 

redogörelser var av oerhört stor betydelse för min uppsats eftersom källorna hade den största 

validiteten. Ministern svarade på frågor som medierna inte offentliggjorde men samtidigt 

konfirmerade han det som stod i tidningar.  

  

Sekundärdata har varit böcker relaterade till studieobjektet, tidningar, regeringskungörelser i 

form av propositioner, Internet, och kunskap från studietiden på Södertörns högskola.  

 

2.2 Vetenskapligt synsätt 
 
2.2.1 Positivism och hermeneutik 
 
”Positivism är en vetenskapsteori där vetenskaplig kunskap utgörs av teorier. Dessa teorier 

innehåller termer som refererar till mätbara företeelser och satser som anger relationer mellan 

dessa företeelser. Det viktigaste sättet att nå kunskap om verkligheten är att observera den, 

antingen i naturliga situationer eller genom experiment”7.  

 
”Hermeneutiken kan sägas vara positivismens raka motsats. Hermeneutik betyder ungefär 

tolkningslära och är numera en vetenskaplig riktning där man studerar, tolkar och försöker 

förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen”8. 

                                                 
5 Hartman, 1998, s 238-239 
6 Intervju med ministern Izet Bajrambasic, se bilaga 
7 ibid, s 95 
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I min uppsats har jag använt mig av hermeneutiken. Vid utformning av intervjufrågor har jag 

utgått från teorierna och använt mig av intervjun genom att skapa ett 20-tal fasta frågor som 

respondenten fått utgå från i sina svar vilket gör det till en hermeneutisk metod. Jag har valt detta 

för att få så betydelsefulla frågor och svar som möjligt. Vid utformningen av mina frågor har jag 

utgått från problemet och syftet för att på så sätt få objektivitet i svaren. I min slutsats och 

diskussion har jag tolkat empirin genom att poängtera både den statliga och allmänna synen, och 

detta var också ett hermeneutiskt arbetssätt. 

 

2.3 Kritik av materialet 
 
Jag har varit osäker på källor som kom från tidningsartiklar. Genom att objektivt studera dem 

och med hjälp av intervjun så kunde jag visa sanningen. Medier är opålitliga pga. sina skriverier 

som kanske senare visar sig osanna. En annan kritisk punkt är att jag för det mesta använt en och 

samma dagstidning, nämligen ”Oslobodjenje”. Jag anser ändå att tidningen är pålitlig pga. sin 

neutrala partiskhet och att den frambringar material som fås utav primära källor.  

 
2.3.1 Reliabilitet och validitet 
Med reliabilitet menas att mätningar är korrekt gjorda, vilket betyder att om en annan person 

gjorde samma undersökning med samma förutsättningar så skulle personen ifråga komma fram 

till samma resultat. 

Jag anser att mitt arbete har hög reliabilitet eftersom källmaterialet var sanningsenligt pga. att den 

högst ansvarige inom trafikministeriet i landet svarade på mina frågor.  

 

Validitet innebär att man undersöker endast det objektet som man vill undersöka, och ingenting 

annat. 

Validiteten anser jag är på lägre nivå än reliabiliteten eftersom nödvändiga fakta som historiska 

och politiska var influerade i empirin och därmed skapade en allsidigare bild av verkligheten. I 

resultatet och i slutsatsen var jag tvungen att även där ta upp denna information för att beskriva 

det på ett klarare sätt.  

                                                                                                                                                              
8 Patel & Davidsson, 1991, s 25 
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3 Teori 
”The decision maker identifies the problem, clarifies the particular goals which are desired, 

examines the various possibilities for achieving the determined goals, and complete or terminates 

the process by a definitive choice of action”9. 

 

Detta kan anses vara en förenklad beskrivning av en beslutsprocess. Men en beslutsprocess är 

mer än enkel i realiteten. Besluten omges utav stor osäkerhet, beslutsalternativen är otydliga, 

konsekvenserna av de olika alternativen är oförutsägbara och kostnader av de olika alternativen 

är oklara siffror.  

 

3.1 Internationellt handlande aktörer i reglerade beslutsprocesser 

 
”Beslut om infrastruktur utgör i hög grad reglerade aktiviteter. Regler kan reducera osäkerhet, 

eftersom man inte behöver tänka ut det bästa. De är också viktiga för att samordna, de kan vara 

bra för andra eller t.o.m. bra för alla. De regler som finns kan gälla procedurer – t.ex. att man 

skall kalkylera och att man skall låta de berörda yttra sig över planer – men de kan också gälla 

innehållet. Det finns regler för hur frågor om miljö, säkerhet och framkomlighet skall 

hanteras”10. 

 

3.1.1 Direktiv, normer och standarder 
 
Man kan urskilja på tre olika slags regler: direktiv, normer och standarder. 

 

Direktiv: Regler som är kungjorda med syftet att tvinga andra till vissa handlingar, och som har 

strikta sanktioner bakom sig. T.ex. om staten  bestämmer att vissa beslut i enlighet med 

säkerhetslagen ska prövas så är detta ett direktiv som måste lydas. 

 

Normer: Regler som är ”naturliga”, dvs. en norm är att göra investeringskalkyler med 

samhällsekonomiska mål inför väginvesteringar. Dessa regler är både tvingande och frivilliga. De 

                                                 
9 MacGrew & Wilson, 1982, s 4   
10 Blomquist & Jacobsson, 2002, s 27 
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är tvingande på så sätt att det är svårt att bryta dem, och frivilliga är de för att vi anser att de bör 

följas, inte för att vi känner oss ytterst tvungna till det. 

 

Standarder: De skiljer sig ifrån direktiv eftersom de är frivilliga. Standarder kan vara 

hänvisningar om hur saker skall göras, t.ex. hur vägar skall byggas. Om standarder följs så beror 

det på att mottagaren har viljan att följa dem. Oftast handlar det om att dessa standarder ligger i 

mottagarens intresse. Mottagaren har alltså viljan att utföra dem.   

 

Många av de regler som gäller för hur beslut skall fattas är just direktiv, dvs. tvingande och finns 

offentliggjorda i lagar. Andra kan verka tvingande för att alla tror på dem.  

 

”Att påverka komplexa beslutsprocesser kan således ske genom att man försöker påverka 

regleringen inom ett område. Alla regler behöver inte följas och det kan finnas stort 

handlingsutrymme i regelföljandet, men den som kan skapa regler för andra har ofta skapat sig 

en viktig position. Och vi ser också att diskussioner kring stora projekt tenderar att leda till att 

reglerna över tiden förändras. För att förstå hur beslut växer fram (och för att förstå hur sådana 

processer kan påverkas) behöver vi därför veta hur regleringen av ett område ser ut: vilka regler 

och vilka regelskapare är viktiga”11. 

 

3.2 Internationellt handlande aktörer i organiserade beslutsprocesser 

Det handlar inte bara om regleringen inom en statlig institution utan också om organisationen och 

aktörerna inom denna. Samtidigt som den här organisationen är skapad av både organisationer 

och individer och kan därmed förändras, så är den också väldigt stabil. Det handlar om 

traditionella bindningar, dominerande idéer, och oftast agerar man efter olika organiseringar och 

regelverk som är skapade och har funnits under en lång tid. 

”Men man kan förstås tänka sig – och särskilt gäller detta stora infrastrukturbeslut – att man 

försöker re-organisera just för att skapa gynnsamma villkor för att genomföra det egna beslutet.” 

Mycket handlar om organisering, dvs. att se till att vissa problem uppmärksammas av dem som 

har ”makten”. ”Power is the capability to get want you want or to fulfill your identity”12. 

                                                 
11 ibid f, s 29 
12 March, 1994, s 141 
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Organisering har ansetts som ett av de viktigaste sätten för politiker att framföra förändringar.  

Genom organisationsskapanden angående vissa intressen, skapas nätverk till andra 

organisationer, och genom att se till att dessa nätverk får resurser skapas möjligheter till 

realisation av dessa intressen. 

3.3 Internationellt handlande aktörer i idéstyrda beslutsprocesser 

Det är inte bara regelverk och organiseringar som styr beslutsprocessen utan idéer. Idéer styr 

möjligheterna för realisationen. Under processens gång förändras dessa idéer och för- och 

nackdelarna med beslutet. Varje tidsperiod styr sina egna idéer om vad som bör göras, varför det 

bör göras och hur det bör göras13. 

…Och idéer skapar aktörer. En idé som skapades redan under 1800-talet var Öresundsbron. Då 

var de infrastrukturella idéerna väsentliga. Men de argumenten tystades ner under ca hundra år 

förrän de återframfördes och för några år sedan blev realiserade.  

Idéerna kan inte lyckas bli förverkligade förrän ”riktiga” aktörer tar tag i saken.  

3.4 Modeller för beslutsfattande 

3.4.1 Rationellt beslutsfattande 
Beskrivs med andra ord som nyttomaximering resulterande i optimala beslut. 

Optimering är i praktiken ett väldigt komplext koncept att hantera. Det rationella beslutet ska ge 

svar på frågorna som rör 1. vad , 2. vem, 3. hur och 4. när (på kort eller lång sikt). I det rationella 

beslutet behövs ingen beaktning av konsekvenserna av andra beslut som anses i rationell mening 

ge lika bra alternativa optimala resultat. Det finns fyra frågor som en rationell beslutsprocess bör 

beakta14. 

1. Vilka olika alternativ är möjliga som tänkbara beslut? 

2. Vilka förväntningar finns på olika tänkbara konsekvenser av att ett visst alternativ väljs? 

Här måste också beaktas hur troliga olika former av konsekvenser är hos de skilda 

alternativen. 

3. Hur värderar beslutsfattaren tänkbara konsekvenser knutna till var och en av de valbara 

alternativen? Dvs. Hu ser beslutsfattarens preferensstruktur ut? 

                                                 
13 Blomquist & Jacobsson, 2002, s 32 
14 ibid 
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4. Hur ska man välja mellan olika möjliga alternativ. Dvs. Hur avgör man 

preferensstrukturen när de möjliga alternativen jämförs med varandra. 

Den rationella beslutsprocessen betonar mål, alternativ, konsekvenser och val. Men detta 

stämmer inte riktigt i praktiken. 

Problemet är att organisationer sällan söker optimala beslut utan efter ett tillräckligt bra 

alternativ. Organisationer är väldigt orationella. De ”krånglar sig fram”. De håller fast vid en 

lösning fast det finns sannolikt bättre lösningar. Problemen löses sakta genom att ta dem steg för 

steg.. Konflikterna löses genom att särskilja organisationen och ge varje del var sitt problem att 

lösa enskilt.    

 

3.4.2 Regler och beslutsfattande 
Inom politiken är regler, organisation och beslutsfattande ett samband som inte kan uppdelas 

legitimt. Det politiska beslutsfattandet kan anses vara mindre rationellt men det försöker agera 

rationellt. Principer för det rationella politiska beslutet: 

1. Det finns ett summariskt antal i form av individer. 

2. De agerande aktörerna har tydliga mål. 

3. De olika målen kan vara något åtskilda.  

4. De olika målen i samband med de olika individer skapar med detta förhandlingar vilka 

därefter leder till stimulerande kompromisser.15 

Regelmodellen består av tre punkter: beslutssituationen, olika handlingsalternativ, och regler som 

omger målen med beslutet. Regelmodellen förenklar beslutsfattandet genom att skapa rutiner 

inom organisationen. Fördelen med detta kan vara att mindre beslut fattas snabbare vilket medför 

längre tid till de större och väsentligare besluten. De underlättar också för aktörerna genom att 

tydligt ange möjliga beslutsalternativ. Nackdelen kan vara att vissa individer får negativt resultat.  

 
3.4.3 Garbage-can-modell 
Garbage-can-modellen visar att ett beslut utgörs utav flera olika oberoende påverkningar i en 

organisation, och har avgörande faktorn tiden16.  

Påverkningar som problem, lösningar och aktörer möts vid olika valtillfällen, där tiden avgör om 

vilka beslut som tas, dvs. hur dessa påverkningar sammanfaller i tiden. Man kan tänka sig att 

                                                 
15 Enderud, 1976, s 81 
16 Cohen, March & Olsen, 1972, s 1-25 
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valtillfällen medför dessa påverkningar som problem, lösningar och aktörer, likaså som i 

garbage-can-modellen drar sopor till sig sopor. Modellen visar att vad aktörer vill förändras över 

tiden. Men dessa påverkningar är inte oberoende av varandra. Ett organisations beslut är en 

blandning av dem. Det är inte bara problemen, lösningarna, de medverkande och beslutstillfällena 

som avgör ett beslut. Besluten påverkas också av organisationsstrukturen och sociala 

sammansättningar. Dessa influerar utgången av en Garbage-can-process genom att de påverkar 

tiden för inkommande problem, val, lösningar och beslutsfattare. Strukturen och 

sammansättningen kan också hjälpa till att etablera länkar mellan de olika alternativen, varefter 

det går snabbare att komma fram till en lösning. 

 

 

 
 
 

 

 

 

Figur 3.1 Garbage-can model enligt Harald Enderud (1976) 

 

Enligt Harald Enderud är modellen anarkistisk, dvs. den följer inget särskilt regelsystem. 

Olika påverkningar kommer in i beslutsprocessen. Utfallen kan bli att problemet får en lösning, 

att man flyr från ursprungsproblemet eller att samtidigt som det ursprungliga problemet inte 

kunnat lösa sig så finner man istället lösningar på andra problem. 

 

3.5 Teoretisk syntes 
 
De olika teorierna kan vara sammanflätade på alla möjliga sätt men jag har försökt att skapa 

min egen teoretisk syntes på ett sätt som passar in i studien jag planerar att forska om. Som 

nämnt i teorierna så handlar infrastrukturprojekt om regler, regelskapare och deras ”lilla lek” 

fram till beslutstiden då saker och ting börjar ske.  

 
 

Input         Beslutsprocess            Output 
 
1. Anledningar till beslut          1.  Problemlösningar 
 
2. Problem           2.  Flykt från problemet 
 
3. Lösningar på problem          3.   Lösningar riktade mot    
                 annat problem 
4. Deltagare (tid/energi) 

”The black box” 
 
- inom vilken 
beslutsfattandet 
äger rum 
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Regler och beslutsfattande 

Bilden på vänster sida visar hierarki av beslutsfattare. Personen som 

sitter högst upp är högsta beslutsfattaren och regelskaparen (statschef), 

personen i mitten är mellanled och kan påverka till en viss del i 

processen (politiker och ministrar). Personen längst ner är allmänheten 

som både kritiserar och står för stor påverkan i situationer som 

 valtillfällen. 

Rationellt beslutsfattande 

Olika alternativ ställs fram. De olika 

beslutsfattarna (politiker) har olika mål.  

Här kompromissar man om de olika alternativen  

och preferensstrukturen avgörs. Det  

optimala alternativet ska utlösas.  

Direktiv, normer och standarder 

Direktiv som t.ex. att miljöprövningen måste  

utföras enl. lagen om hushållning och naturresurser  

är nödvändig. Liknande lagar sätter  

gränser för processen och tar den tid  

som krävs för sitt utförande. Standarder i sin tur följs i fall  

man vill skapa något enligt en viss standard. En tunnel måste  

ha viss utrustning för att kunna vara  

enligt en viss standard, en sådan som  

anses vara kvalitativ. 

Garbage-can modellen 

Här blandas alla beslutsfattare med sina mål, idéer och alternativ i ett och samma ”paket” varefter 

processen börjar, besluten startar igång. Om tiden inte stämmer rätt med ”behovet” av projektet 

så flyr man ifrån problemet och tar upp det en annan gång. Om tiden är inne och man är redo för 

projektet så löses problemet och beslutsfattandet kan fortsätta eller i bästa fall förverkligas. 

 
 
 
 
 

Regler och beslutsfattande 
Individer med de olika målen 

Rationellt beslutsfattande 
De olika alternativen är givna och måste väljas ut. 

Direktiv, normer och standarder 
- måste/bör/kan följas innan besluten fattas 

Garbage-can modellen 
Allt samlas i ett vid en särskild tidpunkt och beslut 

fattas. Besluten kan gå åt olika håll. 
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4. Empiri 
 
Härmed skapas en bild ur realiteten. Det handlar om olika beslutsfattanden av två olika projekt. 

Projekten är Öresundbron och motorvägen 5c. 

Var och en av de är ett stort infrastrukturprojekt och ska ha sitt eget ursprung, sin planering, 

beslut om prövning, förhandlingar, avtal, beslutsprocess och projektets förverkligande i sin tid. 

Skillnaden är att Öresundsbron har haft sin slutliga beslutsprocess, realisation och därefter 

framgång medan motorvägen för närvarande är ett frågetecken. Andra skillnader är bl.a. 

geografiska och nationella olikheter. Sverige har och kan också lyckas mycket bättre både 

finansiellt och politiskt än vad Bosnien och Hercegovina har möjlighet till. Men det betyder inte 

att BiH inte ska och kan följa ett gott exempel i infrastrukturfrågor som Sverige visar. Genom att 

beskriva det lyckade Öresundprojektet så kan beslutsprocessen för den bosniska motorvägen 

fortgå på ett mycket säkrare sätt. Det kan skapa en grund för vad som är nödvändigt och vad som 

inte behöver tas till hänsyn för att få ett lyckat projekt i slutändan. 

 

4.1 Öresundsbron 

 
Källa: http://sund1.com/sundbro.html 
 
 
4.1.1 Historik 
   
De första förslagen till en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark kom kring mitten på 

1800-talet då järnvägens utveckling var i full gång. Sverige var då geografiskt isolerat från resten 

av Europa och detta skulle medföra en förstärkning av landets internationella position17. 

Nya planer kom varje årtionde med nya finansiärer och beslutsfattare, bl.a. då ett franskt 

banksyndikat erbjöd sig 1886 att bygga och finansiera en tunnel mellan Köpenhamn och Malmö. 

Planerna hade i syfte att skapa ett heltäckande intereuropeiskt järnvägsnät. Projektet studerades 
                                                 
17 Idvall, 1997a  
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av en svensk-dansk kommitté som visserligen såg en fast förbindelse men som prioriterade 

fortsatt ångfärjetrafik. Anledningen var att de danska och svenska statsbanorna planerade att 

öppna färjedrift för järnväg över sundet18.  

1930 kom nya intressen med ny teknik. En bro för bilar var nu aktuell, eftersom bilen hade börjat 

influera sig i samhället och ansågs som framtidens transportmedel. Ett uppmärksammat förslag 

från tre danska och tre svenska firmor överlämnades till statsmakterna men kom aldrig till 

ställning pga. andra världskrigets utbrott19. 

1952 tog Riksdagen för första gången till ställning om den fasta förbindelsen mellan de två 

nationer. Några år senare tillsattes en kommitté vid namn Öresundsdelegationen för att utreda 

fortgåendet av projektets gång. Öresundsdelegationen presenterade efter åtta år sin utredning, 

nämligen Öresundsförbindelsen. Stor skepsis framgick i utredningen mot bl.a. den låga 

trafikprognosen. Delegationen hade inte tagit förbindelsen Malmö-Köpenhamn till ställning utan 

Helsingborg-Helsingör, vilket kritiserades av allmänheten. Delegationen visade andra 

misslyckanden med utredningen varmed en ny utredning tillsattes med uppgift att följa den 

allmänna kritiken i båda länderna i samband med de tidigare forskningar som gjorts. 

Nya planer med tillhörande problem uppstod under 1970-talet. Planer om en sexfilig vägbro 

mellan Malmö och Köpenhamn, en flygplats på Saltholm och en järnvägstunnel mellan 

Helsingborg och Helsingör hade utarbetats av båda länders statsmakter. Ett statligt aktiebolag 

skulle bildas för att finansiera projektet, och drift- och kapitaltjänstkostnaderna skulle täckas 

genom trafikantavgifter20. Planerna var i full gång förrän oljekrisen slog ner som en bomb. Detta 

medförde finansiella problem och tillfälliga glömda planer för Öresundsregionen.  

Med oljekrisen kom lågkonjunkturen. Malmö präglades av ekonomisk kris och Köpenhamn hade 

problem med hög arbetslöshet så intresset var i detta läge stort för något nytt. Öresundsprojektet 

blev återigen aktuellt. Vid Nordiska rådets möte 1984 ansåg man att den svenska förbindelsen 

över Öresund snarast borde komma igång21. 

 
 
4.1.2 Broplanerna börjar förverkligas 
 

                                                 
18 SOU 1962:53 
19 ibid 
20 TU 1973:25 
21 Falkemark och Westdal, 1991 
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1984 bildades styrgruppen Scandinavian Link som hade i syfte att arbeta för att förverkliga 

idéerna om en fast Öresundsförbindelse. Planerna hade ändrats och en fyrafilig motorväg mellan 

Malmö och Köpenhamn, och en enkelspårig järnväg mellan Helsingborg och Helsingör var 

rapporterad. Bilbron skulle finansieras med avgifter som skulle tas av trafikanterna. Men något 

beslut om etablering kunde inte fattas då Stora Bält-förbindelsen ännu inte var överenskommen22. 

1986 tecknade den danska regeringen ett politiskt avtal med socialdemokraterna om en 

kombinerad väg- och järnvägsförbindelse över Stora Bält, vilket ledde till nya diskussioner kring 

Öresundsförbindelsen. 

 

Motståndet i Sverige kom främst från miljöorganisationer, politiska partier och ungdomsförbund. 

Medan Malmöstad såg stora fördelar i förbindelsen månade Trelleborg om sin hamn och 

färjetrafiken. Lunds kommun var emot av miljöskäl. Helsingborg hade sin fasta färjetrafik som 

gav arbetstillfällen och fritidssysselsättning och såg förbindelsen som ett hot.  

 

Öresundsdelegationerna hade presenterat nya utredningar 1987. De ekonomiska kalkylerna 

visade att en kombinerad järnvägs- och vägförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn skulle ge 

större marknadsandelar för järnvägen och Köpenhamns flygplats skulle bli järnvägsanknuten från 

båda länders sidor23. 

 
4.1.3 Politiker blandar sig i 
 
Politikens involvering kom in i bilden då partierna i båda länder skulle ta ställning till projektet. I 

Sverige satt socialdemokratiska partiet i regeringsställning och i Danmark regerade en 

minoritetsregering som var beroende av socialdemokraternas stöd. 1990 bestämde Svend Auken 

och Ingvar Carlsson, dansk statschef resp. svensk, ett möte i Köpenhamn där de skulle fatta 

beslut om Öresundförbindelsen24. Mötet gav inga positiva resultat då rådslaget var främst emot 

projektet.25.26 

                                                 
22 TU 1984/85:4 
23 SOU 1987:41-42 
24 Hedegaard-Sörensen, 1993 
25 Bromotståndarna fanns hos SSU, kvinnoförbundet, de kristna socialdemokraterna osv. Broanhängarna var   
    Malmöpolitiker, ombud som ville ha tillväxt i Sverige, EG-anhängare etc. 
26 Holmquist, 1990 
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Under den danska socialdemokratiska partistyrelsens möte samma år diskuterade man om vilket 

alternativ som var bäst, dvs. en kombinerad väg- och järnvägsbro eller borrad järnvägstunnel. 

Resultatet blev att den kombinerade bron var den ekonomiskt sett bästa lösningen medan den 

borrade tunneln var bäst för miljön27. 

Svend Aukens uttalande efter beslutet:  

”Det finns ingen möjlighet för en borrad järnvägstunnel eftersom svenskarna helt klart motsätter 

sig den. Vi får inte en fast järnvägsförbindelse över Öresund om inte bilarna är med. Det 

beskedet är helt klart från svenskarna.” 

Trots stort motstånd kom krav från både danskarna och andra svenska intressenter om att bron 

var ett krav. Efter stora debatter där argument som Georg Andersson (Sveriges 

kommunikationsminister) uttalade genom att påpeka brons betydelse för den europeiska 

integrationen och uppbyggnaden av infrastrukturen beslöt sig kongressen för att följa 

partistyrelsens förslag, till motståndarnas stora besvikelse, och 1990 ägde förhandlingarna rum28. 

 

4.1.4 Förhandlingarna börjar 
 
Förhandlingarna startade på ämbetsmannanivå. Den svenska chefsförhandlaren Birger Höök och 

danska chefsförhandlaren Kurt Lykstoft Larsen fick som huvuduppgift att förhandla fram ett 

avtal mellan båda stater. Snabbt enades man om att förbindelsen skulle vara en kombinerad 

fyrfilig motorväg och tvåspårig järnväg mellan Malmö och Köpenhamn.  

Problem uppkom när finansieringsfrågan ställdes fram. Danmark ansåg att så stora projekt 

normalt skulle ägas av staten. Detta var inte lika avgörande för Sveriges del. 1991 kom Georg 

Andersson och Kaj Ikast överens om att byggandet skulle skötas av ett svenskt-danskt 

konsortium och att ägandet skulle vara statligt29. 

Andra problem uppstod när miljöfrågan framträdde. Enligt de svenska lagarna skulle en 

omfattande miljöprövning ske innan beslut i frågan kunde fattas. I Danmark stiftas en 

anläggningslag för stora infrastrukturprojekt som reglerar hela projektet och som åsidosätter 

region- och kommunplaner. I detta fall försökte svenskarna kompromissa om att vänta med 

avtalet tills miljöprövningen gjorts men från dansk sida menade man att regeringsöverkommelsen 

måste vara bindande och att avtalet var klart. Skillnader i regelsystemen i länderna försvårade 
                                                 
27 Se not 26 
28 Anshelm, 1995 
29 Falkemark, 1993 
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förhandlingarna. Svenskarna var i detta läge tvungna att tänja lite på gränserna. De hade 

dessförinnan gjort omfattande underlag ur miljösynpunkt. Miljöprövningen fick komma i 

samband med avtalet, istället för att prövas innan. 

 

Lösningen kring finansieringsfrågan blev att man kom överens om att den gemensamma affären 

mellan länderna gäller kust-till-kust förbindelsen och att respektive stat skulle ansvara och 

finansiera för anknytningar på fastlandet med dubbelspårig järnväg och fyrfilig motorväg.  

 

1991 gjordes en överenskommelse där staterna var ense om att förbindelsen skulle vara 

användarfinansierad, miljöneutral, byggd för både bilar och tåg samt att bilarna skulle betala en 

del av den kollektiva trafiken30.  

 

4.1.5 Trafikantavgiften 
 
Nästa fas handlade om summan på avgiften och antalet passerande bilar dagligen. Konsultbyrån 

Transek fick i uppgift av kommunikationsdepartementet att beräkna den optimala vägavgiften. 

Resultatet blev 31 000 bilar/dygn till en summa som var en femtedel av färjeavgiften. Om 

avgiften var lika med färjeavgiften så skulle antalet passerande bli ca 8000 - 10 000 bilar/dygn31. 

Frågan var ifall man önskade hög avgift av miljömässiga skäl eller låg avgift för att öka 

integrationen. Den slutliga överenskommelsen skulle ske med hänsyn till vad som var ekologiskt 

motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt så att skadliga verkningar på miljön skulle 

kunna förebyggas. Byggstarten var planerad 1993. Ett konsortium skulle bildas för att äga, bygga 

och driva förbindelsen. Kostnaderna för projektering, andra förberedande faser, byggande och 

drift skulle finansieras av trafikantavgifter som konsortiet skulle fastställa. Trafikavgiften 

fastställdes senare till att bli lika med färjetaxan Helsingborg-Helsingör32. 

 
 
4.1.6 Från avtal till beslut 
 

Undertecknande av avtalet betydde inte slutet på beslutsprocessen. En hel del prövningar fanns 

att åstadkomma innan processen var över.  
                                                 
30 Blomquist & Jacobsson, 2002, s 66  
31 Transek 1991 
32 Prop. 1990/91:158 
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Den svenska riksdagen såg både för- och nackdelar med projektet. De ansåg att den fasta 

förbindelsen inte kunde fungera som ett samlat område, varav endast 1000 personer dagligen 

arbetspendlade mellan Köpenhamn och Malmö33. Fördelar såg riksdagen i Sveriges närmande till 

EG. Det skulle underlätta för svenska företagen att konkurrera på den europeiska marknaden34. 

Angående miljöpåverkan ansåg Riksdagen att den ekonomiska tillväxten skulle prioriteras 

framförallt35. 

Den danska regeringen mötte brett motstånd i slutet av förhandlingsprocessen. Opponenterna 

menade att politikerna gjort i smyg avtalet. Beslutet hade kommit som en chock och ingen 

förväntade en sådan snabb överenskommelse36. Trots motståndet fattade folketinget beslut och 

majoriteten röstade för Öresundsförbindelsen. 

 

4.1.7 Miljöprövningen 
 
Projektet prövades enligt 4 kap 2§ NRL (lagen om hushållning och naturresurser) och regeringen 

tog ställning till tillåtligheten av projektet37. Projektet prövades också enligt Vattenlagen och 

regeringen även här ansvarade för tillåtelsen38. 

Hösten 1991 blev det regimskifte i Sverige och i den nybildade borgerliga regeringen ingick 

Centern som länge varit stark motståndare mot brobygget. Men avtalet var redan undertecknat av 

båda staterna och var folkrättsligt bindande. 

 

I början på 1992 bildades Öresundskonsortiet som ägdes lika av staterna, från dansk sida av A/S 

Ǿresundsforbindelsen och av svensk sida av svensk-danska Broförbindelsen Svedab AB som 

delades av både Banverket och Vägverket. 

 

Regeringarna i Sverige och Danmark tillsatte hösten 1992 en internationell expertpanel med 

uppgift att medverka i bedömningarna av konsekvenserna för miljön i Östersjön och Öresund. 

Efter ett halvår lämnade den internationella expertpanelen ett yttrande. Panelen ansåg att en 

                                                 
33 Prop. 1990/91:158 s 10 
34 ibid, s 9 
35 ibid, s 24 
36 Teknologirådet 1995, s 36 
37 Skr. 1993/94:95 
38 ibid ff 
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lösning som inte påverkar salt- och syreinnehåll i Östersjön borde väljas och rekommenderade 

tredimensionella mätningar av vattenflödet. 

Det som återstod var klartecken från Vattendomstolen39. I november 1993 kom domstolen med 

ett yttrande till regeringen där den gav beskedet om att bron fick byggas men att hänsyn skulle tas 

till att bron inte bromsade upp salt- och syretillförsel till Östersjön. Detta ansåg domstolen kunde 

beräknas genom tredimensionella modeller av två oberoende institut. 

 

4.1.8 Politiken försvårar processen återigen 
 
Fastän det mesta hade fullgjorts och domstolar hade gett besked om brobygget så fanns det 

politiska svårigheter. 1994 var ett valår och de borgerliga partierna med Centern i ledningen såg 

nackdelar i att brobygget skulle äga rum under samma tid som partierna skulle väljas. Regeringen 

hade meddelat att ett besked skulle lämnas i januari 1994 men så blev inte fallet. Beskedet sköts 

på framtiden.  

Efter regeringsöverläggningar offentliggjordes en kompromiss i direktsändning där konsortiet 

fick i uppgift att komplettera sin ansökan genom ett projekt som kunde säkerställa nollösningen 

och helst genomföra de tredimensionella studier som vattendomstolen krävt. De lyckades inte 

riktigt med den uppgiften så de valde att låta SMHI och DSI utföra beräkningar. Slutsatsen blev 

att det gick att uppfylla en nollösning med hjälp av kompensationsmuddringar.  

 

4.1.9 Beslutsprocessen nådde äntligen sitt slut 
 
Den 16 juni 1994 gav regeringen Öresundskonsortiet tillstånd enligt 4 kap NRL och VL till 

Öresundsbron. Skälet var att regeringen ansåg att projektet hade anpassats till kraven mot minsta 

möjliga miljöpåverkan. Järnvägsintegrationen ansåg regeringen vara utvecklande för en snabbare 

förbindelse med övriga Europa. Kollektivtrafikens möjligheter utgjorde en gynnsam utveckling. 

Förbindelsen skulle utföras som en nollösning, definierat på så sätt att miljöpåverkan blir så liten 

som möjlig gentemot Östersjön40. 

 

                                                 
39 Deras uppgift var att bedöma om brobygget kunde tillåtas enligt svensk vattenlag, och den var inte bunden av   
    avtalet som länderna hade fastlagt utan hade rätt att göra en fullständig och objektiv prövning. Den skulle   
    också bedöma om projektets samhällsekonomiska fördelar var mer värda än de miljöskador som skulle uppstå. 
40 1994/95:TU2 
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Slutsatsen blev att bron var ”den grönaste bro som byggas kan”41. 

Byggprocessen kunde inledas hösten 1995. Finansiellt stöd beviljades från EU eftersom projektet 

ansågs vara en prioritet42. Öresundskonsortiet bestämde att alla utgifter vid byggnationen av 

förbindelsen finansierades genom lån. Dessa lån skulle enligt regeringsavtalet betalas tillbaka av 

trafikanterna, dvs. skulden på cirka 20 miljarder danska kronor skulle betalas tillbaka genom 

vägavgifter och järnvägsavgifter från dem som faktiskt använder bron. Det beräknas ta cirka 35 

år från invigningen43. 

 

Sommaren 2000 var Öresundsbron färdig. Ett lyckat projekt, ansåg Öresundkonsortiets 

styrelsemedlemmar. Ekonomin hade anpassats inom ramarna, miljöpåverkan var ingen större än 

man planerat, tekniska svårigheter hade varit få och tidsplanen var välplanerad. 

 

4.2 Den internationella motorvägen ”5c”  

 
4.2.1 Mål och uppgifter för internationell transportpolitik 
Det viktigaste målet med förenad transportpolitik är att formera en gemensam transportmarknad, 

vilket huvudsakligen betyder liberalisering av transportsystemet. Liberalisering medför 

bestämmelser av reella priser för transportens infrastruktur, förbjud av avtal som medför 

antikonkurrens på den internationella transportmarknaden, respekt för transportsäkerhet, 

definition av tekniska standarder, tagande i hänsyn av de arbetandes sociala försäkringar, 

planering av transportnätet och reduktion av buller och andra negativa effekter som transporten 

påverkar miljön med.  

Liberalisering i transportsektorn möjliggör också tag i stegen med nutida europeiska 

utvecklingstrender, med särskild anknytning till stegrande efterfrågan på transporttjänster44.  

 

                                                 
41 R&D 1994, Nr 23 
42 Skr. 1995/96:130 
43 http://osb.oeresundsbron.dk/documents/document.php?obj=381 
44 White Paper, 2001  
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4.2.2 Historik 
Bosnien och Hercegovina uppmärksammas från europeisk sida  

Under 1970-talet föreslog UNDP (Inited Nations Developing Program) från Genova ett 

initiativplan med uppgiften att förbättra motorvägsnätet i Europa. Det inkluderade projektet var 

motorvägen Östersjön – Adriatiska havet (Baltic - Adriatic), kallat för TEM45. Under samma tid 

byggde man halva motorvägen Zenica – Sarajevo. Det blev inte någon fullständig motorväg då 

budgeten endast räckte till så att den ena sidan blev klar, dvs. som en vanlig landsväg46. 

Den första Pan-europeiska transportkonferensen (sammanträdet för ECMT47) hölls i Prag 1991. 

Pragdeklarationen var ett resultat av det växande behovet för nödvändiga framsteg i olika delar 

av Europa, där ytterst framhävdes rekonstruktion av infrastrukturen och rekonstruktion av 

tranportekonomin i länderna tillhörande CEE (Central Estern Europe), med målet att föra 

nationerna närmare integrationen med EU. Pragdeklarationen gav också upphov till gemensamma 

mål för den Pan-europeiska transportpolitiken. 

Det andra mötet hölls på Kreta, 1994. Med anledning till ekonomiska, teknologiska och andra 

faktorer som alla europeiska länder var medvetna om kom man överens om att harmonisera 

nationella transportmedel, tullgränser, koordinerad tillväxt av infrastrukturen och snabbare 

utvidgning. 9 projekt var planerade i länderna CEE och SEE (South Estern Europe). Bosnien och 

Hercegovina inkluderades inte i någon av dessa48. 

Den tredje Pan-europeiska kommissionen hölls i Helsinki 1997. Helsinki deklarationen 

redovisades, där nya Pan-europeiska mål definierades:  

”Promotion av effektivt och upprätthållande transportsystem som ska tillfredsställa ekonomiska, 

sociala, ekologiska och skyddande behov för europeiska invånare, medföra minskande regional 

avvikelse och underlätta för europeisk företagsamhet att effektivt tävla på världshandeln”49. 

Tack vare samarbetet och den gemensamt skapade studien, offentliggjordes BiH och Kroatien 

som relevanta aktörer i PETrN (Pan European Transport Net). 

                                                 
45 Trans European North South Motorway 
46 Intervju med ministern Izet Bajrambasic, se bilaga 
47 European Council of Ministers of Transport – en politiskt gemensam organisation, skapad 1953 med uppgift att 
integrera medlemsländernas ministrars kunskaper, transportpolitik och att samtidigt försvara kompatibilitet av 
transportpolitiken i hela EU. 
48 År 1994 hade kriget i BiH hållit på i 2 år, och skulle drabba landet i 2 år till. 
49 Helsinki Declaration, 1997, sid 2  
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4.2.3 Varför det tog så lång tid 
 
”Efter andra världskriget (1945) hade BiH väldigt få asfalterade vägar, minst i f d Jugoslavien. 

Då talade man inte om motorvägar utan allmänt om landsvägar som kunde dra transportnät 

genom republiken. Den ekonomiska situationen var på väg mot framgång.” De makthavande då 

inom transportsektorn var ”Ministeriet av transporten och nätet av Republika BiH och den 

republikanska fonden för vägar.” ”Efter stora förbättringar i utvecklingen av transportsektorn 

hamnar landet i ett nytt krig, 1992. Efter kriget sker ombyggnad. Mellan 1996 och 2003 skedde 

en omfattande sanering av krigets förstörelse. De sanerade objekten var landsvägar, broar och 

tunnlar. Saneringen av krigsförödelsen i infrastruktursektorn har kunnat realiseras fram tills 

idag med hjälp utav donationer och lönsamma krediter. Genom ett projekt kallat ”Akut 

uppbyggnad av transporten” lyckades man rehabilitera ca 2 200 km vägar och 58 broar, vilket 

kostade 447 miljoner KM50. De makthavande entiteters ministerier realiserar nu projekten genom 

kredit från Världsbanken (Road Management and Safety Project) fram till år 2007, varmed en 

fortsättande uppbyggnad och rekonstruktion innefattar runt 550 km landsvägar i båda entiteter”. 

”De statliga institutionerna spelar en mindre roll. Man försöker skapa lagar vad gäller vägar i 

landet, så att man på ett effektivare sätt kan koordinera och skapa större lönsamhet”51. 

Scenariot av transportutvecklingen i BiH: 

Källa: Ministern av tranporten och kommunikationen, Izet Bajrambasic  

 

 
 

  

 

 

   

 

 

 2000 2005 2010 2020 

                                                 
50 KM = Konvertibel mark. Valutan som idag används i BiH. EUs bestämmelse som gällde att den bosniska valutan 
skulle knytas till den dåvarande D-marken. KM finansieras fortfarande av EU. (1 EURO = 1,95 KM) 
51 Intervju med ministern Izet Bajrambasic, se bilaga 
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4.2.4 Problem måste först lösas länderna emellan 
 
I april 2003 hölls ett sammanträde i Brioni, Kroatien där Sulejman Tihic och Stjepan Mesic, 

Bosniens statschef resp. Kroatiens diskuterade hur hamnen i Ploce skulle lösas. Ploce tillhör 

nämligen Kroatien och fria tullgränser var då reglerade. Kroatien hade skapat ett avtal några år 

tidigare om att regla fri rörlighet mellan länderna. Under sammanträdet försökte BiH:s ministrar 

att diskutera om ändring av avtalet och återinrätta fri rörlighet men Kroatien ville vänta. Orsaken, 

som de offentliggjorde, var att året var ett valår och inre motstånd för så stora förändringar kunde 

försvåra deras position. Sammanträdet förde med sig en del resultat. Länderna kom överens om 

ett fullt samarbete kring motorvägen 5c. Kroatien erbjöd sig också som deltagande finansiär av 

projektet och BiH:s ministrar lovade att ställa finansiären i urvalslistan. Ministrar av transporten 

och kommunikationen Dokic (dåvarande minister i BiH) och Cacic (Kroatiens) kom överens om 

att sätta datum för ett nästkommande möte om 30 dagar då detaljerade modeller över 

motorvägsnätet skulle klargöras52. 

 

”Motorvägen planeras bli realiserad om tre år, år 2006”, sade trafikministern Branko Dokic en 

månad efter sammanträdet i Brioni. Den här informationen blev utredd efter projektet 

”motorvägen Zagreb-Split” som Kroatien realiserade. Kroatien, som också är ett ekonomiskt 

fattigt land har lyckats att integrera sina vägar med resten av Västeuropa, utan att särskilt 

äventyra statsbudgeten. De hade möjlighet att bygga 40 kilometer om året. Dokic ansåg att BiH:s 

regering behövde två till tre år att planlägga projektet, där olika studier som tekniska, finansiella 

(feasibility study), geografiska och ekologiska var nödvändiga innan projektet kunde 

förverkligas. Motorvägsnätet detaljerades; Neum från söder (intill Adriatiska kusten), förbi 

Mostar, Jablanica, Sarajevo, Visoko, Zenica och Banja Luka (näst största staden i landet) mot 

norra gränsen intill floden Sava genom Bosanska Gradiska53. 

 

4.2.5 Ett stort bolag intresserar sig allvarligt för projektet 
 

                                                 
52 Kalamujic A., Oslobodjenje 13/4-03  
53 ibid 14/4-03 
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”Bosmal” som det bosniskt-malaysiska storbolaget heter var speciellt intresserade av 

motorvägen. BiH:s regering hade på sig fram till den 15. maj 2003 att besluta om de skulle 

överlåta motorvägsbyggelsen till ”Bosmal”, eller så skulle investerarna finna andra håll utanför 

landet. BiH:s ambassadör i Malaysia, Hajrudin Somun sade att malaysierna inte längre kunde 

vänta på BiH:s långsamma och byråkratiskt statliga beslut. De var redo att börja bygga om bara 

två till tre månader med hjälp av malaysiska institutioner54.  

Statschefen Adnan Terzic redogjorde i slutet på juni 2003 att erbjudandet från ”Bosmal” 

accepterades. ”Bosmal” gav löftet att inom tre till fyra månader skaffa 300 miljoner euro som 

skulle användas till förstudier. Efter studierna skulle för- koncessionsavtalet underskrivas av både 

ministersätet och bolaget ”Bosmal”55. För att ett för- koncessionsavtal skulle kunna skapas 

behövde regeringen bilda en kommission som skulle ha rätt till att överlåta sådana tillstånd. När 

sedan kommissionen bildades så skulle först ministersätet ge tillstånd till koncessionen och 

därefter skulle kommissionen överväga tillståndet. 

Det bosniskt-malaysiska bolaget planerade ett fem årigt arbete med motorvägen, varav det första 

året innebar förstadiet innan byggandet, tre anläggnings år och ett reparations år. Kravet från 

bolaget var att äga motorvägen i 40 år56. 

”BiH:s regering förbereder och redogör lagar som främjar de privata investerarna, lika för 

inhemska som för utländska företag (free market)”, svarade ministern I. Bajrambasic när jag 

frågade om staten inte lät privata investerare att finansiera motorvägen.  

 

Kroatiens delegation var på besök i Sarajevo, huvudstaden i BiH den 16 juli 2003 och blev både 

irriterade och bekymmersamma över att Bosniens regering redan valt vem koncessionen skulle gå 

till, utan att kungöra erbjudandet först, så att andra intressenter som Kroatien kunde konkurrera 

om projektet. Kroatien erbjöd inga förstadie- pengar som ”Bosmal” lovade57. 

 
4.2.6.1 Privat finansiering 
 
Privata investerare som finansiärer för infrastrukturprojekt ger en stor fördel, nämligen profitabilitet. Till skillnad 

från offentlig finansiering som främst tillvaratar ekonomisk möjlighet av projektet med hänsyn till det ekonomiska 

                                                 
54 Rozajac S., Oslobodjenje 20/5-03 
55 Kalamujic A., Oslobodjenje 26/5-03 
56 Sehercehajic S., Oslobodjenje 27/6-03 
57 Kalamujic A., Oslobodjenje den 16/7-03 
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samhällsbehovet, strävar privata investerare efter vinst. Avkastningen anses vara väldigt låg, endast 3-8 %, varav de 

första sex åren ger ingen vinst. Detta kan minska det privata intresset. 

 

4.2.6.2 Kombinerad finansiering 
 
I praktiken har det bildats ett system kallat för offentligt-privat partnerskap (Public Private Partnership, PPP). Två 

alternativ är möjliga i detta fall, partnerskap och samarbete, där det offentliga ansvarar för det privata i båda fallen. 

Skillnaden är avtalen, där det privata begränsas med avtalets tidsperiod, det finansiella stödet från den privata sidan 

och även böter ifall inte kraven uppfylls58.  

 

4.2.7 Beslutsprocessen fortsätter medan politiken försvårar 
 
I slutet på juli 2003 gav ministeriet ett underskrivet preliminärt erbjudande till ”Bosmal” med 

koncession till motorvägsbygget enl. DBOT (projektering, uppbyggnad, styrning och överföring). 

Kraven var att erhålla de lovade 300 miljoner euro till förstudier inom fyra månader och att 

bolaget privilegierade inhemska byggföretag59.  

Återigen kritiserades ministeriet för att ha diskriminerat andra privata intressenter samt uteslutit 

de ur projektet. Det bosniskt - kroatiska partiet föreslog i parlamentet ändring av lagen om 

koncessioner där partiet krävde att projekt först borde ges ut i internationella kungörelser. Detta 

medförde att alla fick en chans att ”tävla” om projektets licens60. Detta hade att göra med 

intresset från Kroatiens sida, där HDZ61 i BiH hade föredragit Kroatien som finansiären.  

BiH:s byggföretag stod på ”Bosmals” sida. De sade att motorvägen skulle medföra stora 

offentliga arbeten och tusentals nya anställda, inte bara inom byggsektorn utan arbetare inom 

andra områden.62.  

 
4.2.7.1 Men Kroatien släpper inte taget 
 
Kroatiens regering var redo att ge sju till nio miljoner amerikanska dollar till förstudie 

dokumentationen. Kravet som de ställde var att BiH:s regering skulle inom ett år ge ut en 

internationell kungörelse. Som kompromiss skulle Kroatien besluta om fria gränser.63. SDA64 

                                                 
58 Kumar, 2001 s 23  
59 Kalamujic A., Oslobodjenje 24/7-03 
60 Zivak V., Oslobodjenje 7/8-03 
61 ”Hrvatska demokratska stranka” styrs av den bosniskt-kroatiska befolkningen 
62  ibid 18/8-03 
63 Hrvatska spremna izdvojiti do devet miliona dolara (Kroatien är redo att betala till nio miljoner dollar) 
Oslobodjenje 23/8-03 
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stod för att projektet skulle utföras av ”Bosmal”, HDZ ville ha Kroatien som investerare och 

SDS65 stod utanför66.   

”Alla ministrar och andra tjänstemän inom det statliga organet av den icke utvalda karaktären, 

är namngivna direkt från politiska partier (så är det överallt i den demokratiska världen), så 

därför är de politiska partierna väldigt invecklade i de här projekten. Politikernas anblickar på 

saker är olika eller så kan man säga att de är helt motsatta när det handlar om vissa frågor.” 

svarade ministern Izet Bajrambasic när jag frågade om politiska partier var viktiga eller 

makthavande i dessa projekt. 

 

4.2.7.2 Man måste följa lagen 
 
Lagen om den offentliga rätten måste fullföljas. Olika politiker ser olika på framtiden men lag är 

lag. Lagar skulle kunna ändras endast om det statliga organet sätter en ny lag som bestrider mot 

den gamla67. 

Ministeriet hade meddelat att en internationell kungörelse var på väg att ges ut, men dessförinnan 

skulle projektdokumentationen fullgöras och en kommission för koncessioner att bildas. 

Kommissionens medlemmar skulle bestå av experter och arbeta efter Världsbankens (WB) 

standard. Parallellt med detta hade ministeriet planerat att låta offentligt – privat partnerskap 

finansiera projektdokumentationen som de trodde skulle vara värd mellan 40 till 60 miljoner 

euro. BiH:s regeringen planerade att lägga undan 30 miljoner KM från 2004 års statsbudget68. 

 

4.2.8 Kommissionen bildas 
  
I juni 2004 valde parlamentet en statlig kommission för koncessioner. Kommissionens första 

uppgift var att bestämma över erbjudandet från ”Bosmal”. Ifall bolaget godkändes så skulle 

kommissionen meddela trafikministeriet att fortsätta beslutsfattandet med företaget69. 

                                                                                                                                                              
64 Social Demokratska Akcija styrs av statschefen Sulejman Tihic med bosnjaker (bosninska muslimer) som 
anhängare. Det är det ledande partiet eftersom bosnjaker är majoriteten av den bosniska befolkningen.  
65 “Srpska demokratska stranka” styrs av Republika Srpskas president Dragan Cavic med anhängare som tillhör den 
bosniskt-serbiska befolkningen. 
66 Beric G., Oslobodjenje 23/8-03 
67 Intervju med ministern Izet Bajrambasic, se bilaga 
68 Kalamujic A., Oslobodjenje 28/11-03 
69 ibid 12/6-04 
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Plan och studier beräknades kosta 33 miljoner KM (ca 17 miljoner euro). Förstudien tilldelades 

till sex olika finansiärer, nämligen konsortium med tillhörande institutioner IPSA från Sarajevo 

och IGH från Zagreb (Kroatiens huvudstad), italienska konsortiumet C. Lotti och SPT, 

Energoinvest (statligt elbolag) och RZI (ingenjörer) från Sarajevo. Urvalet valdes efter optimala 

betänkanden, som kommissionen kungjorde. Den totala kostnaden beräknades till 32 miljoner 

och 706 tusen KM, där inkluderande studier var tekniska studier, huvudprojekteringen, 

idélösningen, grund för plandokumentationen, ekologiska och trafikabla studier, och för- 

lönsamhets- och lönsamhetsstudien (feasibility study). Ministerrådet satte datum från att avtalen 

skrivits under för för- lönsamhetsstudien till åtta månader och femton månader till resten. 

Samtidigt avtalade Kroatien och BiH om att återinrätta fria gränser mellan länderna. Detta skulle 

skapa ett större samarbete och effektivare transportsystem70. 

 

4.2.8 Byggandet börjar   
 
Under tiden bestämde ministerrådet att börja bygga en del av 5c 

och gav kungörelse om att investerare behövdes. Motorvägen 

planerades gå från Sarajevo till staden Visoko, en tjugokilometers 

sträcka mot staden Zenica. Efter ett halvår, i mars 2005 började 

motorvägen att byggas. Investerarna för vägar blev GP Put (statligt 

företag) med GP Bosnaputevi (kooperativt företag), medan broarna 

finansierades av konsortiumet Hidrogradnja och ZGP (båda statliga). Den sammanlagda 

kostnaden beräknades till 105 miljoner KM71. Problem uppstod när motorvägen skulle fortsätta 

genom Ilias, en liten ort nära Sarajevo. Det ledande partiet, ”partiet för BiH”, i Ilias ansåg 

nämligen att marken hade sålts tre gånger billigare än vad det gjort i Visoko, där SDA mestadels 

styrde. Ett inbördes krig partierna emellan pågick och arbetet stod och väntade72. Den egentliga 

orsaken till prisskillnaden var att Visoko är en stad med runt 50 000 invånare, medan det i Ilias 

bor ca 5 000.  

”När frågan handlar om byggandet av snabba vägar, om det hade funnits verklig vilja under de 

senaste tio åren, så skulle BiH kunnat realisera åtminstone hundra kilometers motorväg, och det 

                                                 
70 Kalamujic A., Oslobodjenje 24/11-04 
71 Arifagic H. Oslobodjenje 19/3-05 
72 ibid 30/3-05 
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ifall man bara sparat 15 pfennig på en liter såld bensin.” Den här beräkningen har konfirmerats 

av direktören för Trafikinstitutet (IPSA) Esref Gacanin. ”Men BiH har bara 20 kilometers 

motorväg idag, varmed vi står som sist i Europa”73. 

 
 
4.2.9 Ministerrådet håller sina tider 
 
”Flera olika alternativ har funnits över motorvägsnätet. Man har försökt att välja ut optimala 

alternativ men också samtidigt att tänka på kostnaden. Slutlig skiss och för-lönsamhetsstudien 

planeras bli klar i juli 2005. Hela förstudien planeras bli klar i oktober och i november kommer 

finansieringsmodeller att offentliggöras. I början på år 2006 kommer ministerrådet att ge ut 

internationell kungörelse till de intresserade av koncessionen”, sade Izet Bajrambasic, 

koordinatorn i ministerrådet för projektet 5c74.   

Ministerrådet för transport och kommunikation bestämde i fredags den slutliga skissen över 

motorvägen. Den totala längden blev 337 kilometer, varav en tredjedel utgjordes av broar och 

tunnlar. Den totala längden tunnlar beräknades till 75,5 km. Totala längden broar uppskattades bli 

33 km. Därmed utgjorde tunnlar och broar sammanlagt 108 km, vilket är en tredjedel av 

motorvägens längd75. Halva kostnaden av motorvägen måste finansieras för tunnlar, viadukter 

och broar. Efter europeiska standarder kostar en tunnel med två vägbanor åtta miljoner euro. 

Därmed måste två miljoner tilläggas för tunneltillbehör så som trafiksignalering, 

ventilationssystem osv. Kostnaden för broar skiljer sig inte särskilt mycket medan en kilometers 

motorväg i full profil (fyra vägbanor med vägren) beräknas kosta fem miljoner euro.  

Beslutet om motorvägsnätet hade stått utanför politiken och valts av experter. Faktorer som 

mångkriteriums analyser (finanser, kostnader, trafik, miljöskydd, bostadsområden osv.) var 

anledningar till att man valde just det valda alternativet, sade Izet Bajrambasic i intervjun. 

Motorvägen genom BiH kommer att utvidga sig från norra gränsen Bosanski Brod, Doboj, 

Zenica, Visoko, Sarajevo, Jablanica, Mostar till södra gränsen nära Ploce (intill Adriatiska kusten 

                                                 
73 Omeragic D., Oslobodjenje 25/4-05 
74 Kalamujic A., Oslobodjenje 25/5-05  
75 ibid, f 13/8-05 
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(tillhör Kroatien))76. 

 
 Källa: www.bosmal.com/ba/?lg=ba&nav_ID=21 

Bilden ovanför visar den slutgiltiga ritningen över motorvägsnätet (svart linje). 

 
 
4.2.10 Angående privat egendom 
 
Motorvägen har funnits i planer sedan 1970-talet. Alla län var medvetna om det och har inte 

kunnat ge tillåtelse till uppbyggnad av anläggningar som skulle ha stått i vägen. Idag finns det 

tusentals objekt som stör och anses vara illegala. Problemet uppstod när frågan framträdde om 

man skulle göra mot sådana byggnader och ägare till dessa. ”Illegalitet kan inte lösas med 

legalitet. Den som inte följt lagen och därmed inte fått tillåtelse av kommunen till uppbyggnad av 

fastigheten, kan inte förvänta sig att få subvention för sin egendom”, sade Izet Bajrambasic till 

Oslobodjenje. 

Lagen om expropriation säger detsamma men menar också att kostnaden för förflyttning eller 

eliminering av objektet kan bekostas av finansiären77. 

                                                 
76 www.mkt.gov.ba 
77 Redaktionen, Oslobodjenje 29/8-05 
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4.2.11 Miljöpåverkan nämns också i sin tur 
 
Innan tillåtelsen för uppbyggnad ges måste en studie för miljöpåverkan och miljölicens 

genomföras. Dessa två dokument är nödvändiga enligt lagen om miljöskydd. I den här fasen 

handlade beslutsfattandet just om skyddandet av miljön och alla medverkande visste hur stor 

påverkan en motorväg utgjorde. I miljölicensen bestämde man att krav skulle ställas för 

investeraren om vad som måste göras för att skadliga påverkningar skulle uteslutas på och 

omkring motorvägen78. 

 
4.2.12 Negativ kritik från Världsbanken 
 
”Pressen på de offentliga finanserna i BiH blir allt större och om staten i BiH beslutar att slösa 

inkomster på det här projektet, och under samma gång inte höjer avgifter och skatter, så kommer 

de att minska de offentliga utgifterna”, sade Martin Humfreeze, representant för Världsbanken 

(WB). Världsbanken svarade nej när förslaget om att ge koncessionen till bolaget ”Bosmal” dök 

upp. De hade tidigare krävt att för-lönsamhetsstudien skulle göras så att de skulle se ifall BiH 

själv kunde finna lösningar till finansiering av projektet. ”Nu har vi lyckats bli klara med för-

lönsamhetsstudien som visat att projektet är ekonomiskt lönande”, sade Adnan Terzic 

(premiärministern) till Oslobodjenje under den internationella konferensen angående motorvägen 

5c i Sarajevo. EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) sade däremot att 

BiH kunde finansiera men i olika faser. Representanter av EBRD ansåg att pengar kunde skaffas 

genom statliga inkomster, direkta belåningar och privat kapital. De gav också råd till 

kommissionen om att föredra offentligt-privat partnerskap (PPP)79.  

Samtidigt som det offentliggjordes att för- lönsamhetsstudien givit positiva resultat dök det upp 

flera andra utländska intressenter. JBIC (Japanska Banken för internationella samarbeten) var en 

av dem men kraven som de satte ansågs vara för höga. De krävde nämligen att ge lån till staten 

men att samtidigt äga motorvägen i 45 år. Volvo var också en av finansintressenterna. De 

föreslog maskiner på leasing till staten till lönsamma priser. Detta togs positivt emot av 

ministersätet för transport och kommunikation80. 

                                                 
78 Se not 80 
79 Kalamujic A. cch Kavaz-Sirucic M., Oslobodjenje 18/11-05 
80 Se not 6 
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4.2.13 Världsbanken ställer upp 
 
”BiH och WB har blivit partner angående projektet 5c”, sade I. Bajrambasic, iniativtagare för 

den internationella konferensen för investerare och konsulter i Sarajevo till Oslobodjenje. I. 

Bajrambasic ansåg att ett partnerskap med WB skulle leda till mycket positiva resultat. ”WB är 

redo att ge lönsamma krediter utan för höga räntor, till skillnad från andra kommersiella banker 

som endast ser till sitt eget intresse.” 

Finansieringsmodellen planeras bli klar i februari 2006. För nuvarande vet man att förberedelser 

innan uppbyggnaden kommer att finansieras av statliga utgifter, den klara delen (20 km) kommer 

att underhållas också från statlig budget. 20-kilometerssträckan har blivit klar och fram till år 

2009 planeras drygt 45 kilometer uppbyggda omkring huvudstaden. Den sträckan kommer att bli 

finansierad av krediter från EBRD, EIB (European Investment Bank) och OPEC (Organization of 

the Petroleum Exporting Countries). Under tiden förväntas andra delar av nätet bli påbörjade med 

offentligt-privat partnerskap som modell för finansiering81.  

”För nuvarande pågår förbehandlingar för fält-plan dokumentationen och lönsamhetsstudien av 

det statliga ministeriet för kommunikation och transport. Inom ministeriet finns en särskild grupp 

människor som arbetar med den här förbehandlingen. Annars bör organisationen förbättras, 

genom t ex styrelse, agentur osv.”, svarade I. Bajrambasic när jag frågade om det fanns en 

speciell institution eller grupp människor som endast arbetade med projektet 5c. 

 

Motorvägen kommer att ha fyra vägbanor med vägren på varje sida. Den totala längden på 337 

km förväntas kosta 3,1 miljarder euro enligt beräknande resultat i för-lönsamhetsstudien. 

Motorvägen kommer att vara lönsam genom vägtaxor och genom skatter av restauranger, 

bensinstationer och hotell. Vägtaxan kommer att kalkyleras efter europeisk standard med hänsyn 

till BiH:s livsstandard och landets invånare82. 

 
 

 

 

 

                                                 
81 Intervju med ministern Izet Bajrambasic, se bilaga 
82 Se not 88 
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5. Analys 
 
Öresundsbron och motorvägen 5c är två lika motsvarande som avvikande projekt. Genom att 

analysera dessa med de valda teorierna och teorisyntesen som grund kan man få en objektiv bild 

av två olika beslutsprocesser i två olika världar. Under analysens gång kommer jag att ta upp 

exempel och inte helheten från beslutsprocesserna. 

5.1 Regler och beslutsfattare kontra projekten 
 
Inom politiken är regler, organisation och beslutsfattande ett samband som inte kan uppdelas 

legitimt. Det politiska beslutsfattandet kan anses vara mindre rationellt men det försöker agera 

rationellt.83  

Infrastrukturprojekt är världen över mestadels statliga projekt. Statliga institutioner arbetar med 

de statliga projekten som t ex. trafikministeriet. I trafikministeriet arbetar ministrar och alla de 

ministrarna är namngivna från något politiskt parti. Politiker kan anses vara både en fördel och 

nackdel i sådana sammanhang. I alla tider och i alla beslut har det funnits de som varit för och de 

som varit emot. Varför de tycker olika har att göra med deras egna intressen och mål. De är (eller 

ska) företräda folkets tyckande men gör de det verkligen?  

 

Faktorer som ställs i teorin ”Regler och beslutsfattande”: 

1. Det finns ett summariskt antal i form av individer. 

2. De agerande aktörerna har tydliga mål. 

3. De olika målen kan vara något åtskilda.  

4. De olika målen i samband med de olika individer skapar med detta förhandlingar vilka         

därefter leder till stimulerande kompromisser. 

 

Svar på ovanstående faktorer: 

1. I Sverige var dessa individer politiker från Socialdemokraterna resp. de borgerliga 

partierna. I BiH var det politiker från SDA resp. HDZ. 

2. Socialdemokraterna ville ha snabbare anknytning till Europa, fler arbetstillfällen, osv. De 

borgerliga partierna med Centern var motståndare pga. miljön. I BiH handlade målen om 

                                                 
83 Se not 15 
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pengaintresse. SDA stod för privat finansiering som skulle utföras av bosniskt-malaysiska 

bolaget ”Bosmal”. HDZ var motståndare till dessa finansiärer och föredrog istället Kroatien 

som investeraren. 

3. I båda fallen var målen helt och hållet åtskilda. Hade målen varit motsvarande så hade 

beslutsprocessen och realisationen gått snabbt. 

4. Teorin säger att stimulerande kompromisser ska ledas fram men praktiken säger att 

kompromisserna i vissa fall blir tvingande. I Sverige realiserades bron men motståndarna var 

fortfarande olyckliga. I BiH fick HDZ (minoritetsparti) sin vilja fram och Kroatien kunde 

investera i förstudien genom konsortier. ”Bosmal” försvann ur bilden och majoriteten av 

befolkningen blev besvikna. 

5.2 Rationellt beslutsfattande kontra projekten 
 
Det rationella beslutsfattandet menar att man i en beslutsprocess ska välja ut optimala alternativ 

och efter att man jämfört alternativen, välja ut det bästa. 

Frågor som ställs i ett rationellt beslutsfattande: 

1. Vilka olika alternativ är möjliga som tänkbara beslut? 

2. Vilka förväntningar finns på olika tänkbara konsekvenser av att ett visst alternativ väljs? Här 

måste också beaktas hur troliga olika former av konsekvenser är hos de skilda alternativen. 

3. Hur värderar beslutsfattaren tänkbara konsekvenser knutna till var och en av de valbara 

alternativen? Dvs. Hu ser beslutsfattarens preferensstruktur ut? 

4. Hur ska man välja mellan olika möjliga alternativ, dvs. Hur avgör man preferensstrukturen 

när de möjliga alternativen jämförs med varandra?84 

 

Både under Öresunds- och motorvägsprojektet beslutades det en mängd alternativ som mer eller 

mindre ansågs vara optimala. För att kort kunna analysera kommer jag att ta upp ett exempel per 

projekt. I Öresundsprojektet kommer jag att analysera bestämmelsen av trafikantavgiften. Vad 

gäller motorvägen 5c kommer jag att ta upp valet av motorvägsnätet som analysobjekt. 

 

Svar på ovanstående frågor: 

                                                 
84 March, 1994 
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1. Trafikantavgiften: En summa som var en femtedel av färjeavgiften och motsvarade ca 31 000 

bilar/dygn mot en summa som var lika med färjeavgiften och svarade mot 8000 - 10 000 

bilar/dygn85.  

Motorvägsnätet: Nätet som sträckte sig från Neum (kusten intill Adriatiska havet), förbi 

Mostar, Sarajevo, Zenica och Banja Luka (den andra största staden i BiH) mot norra gränsen 

intill floden Sava genom Bosanska Gradiska86. Det andra nätet sträckte sig från norra gränsen 

Bosanski Brod, Doboj, Zenica, Visoko, Sarajevo, Jablanica, Mostar till södra gränsen nära 

Ploce (intill Adriatiska kusten, tillhör Kroatien)87. 

2. Trafikantavgiftens konsekvenser handlade om att föredra ekonomin framför miljön och att 

utrota färjedriften Helsingborg-Helsingör eller omvänt. Att välja 31 000 bilar/dygn skulle 

betyda negativ påverkan för miljön och att färjorna förlorade all drift men samtidigt stor 

lönsamhet.  

Motorvägsnätets konsekvenser var att preferera ekonomin framför avancerad uppbyggnad. 

Det första alternativet skulle betyda mycket högre kostnader med bl.a. en egen hamn i Neum, 

längre sträcka förbi Banja Luka osv. Det andra alternativet handlade om att spara och 

använda pengarna försiktigt.  

3. Öresundsbrons beslutsfattare var politiker från båda sidor. Socialdemokraterna ansåg att en 

femtedel av färjeavgiften skulle medföra god lönsamhet, snabbare återbetalning av krediten 

och nya infrastrukturprojekt inom en snar tid. Centern å andra sidan ansåg att färjeavgiften 

skulle ge både god lönsamhet och mindre miljöpåverkan. De ledande partierna var just de 

borgerliga när dessa beslut fattades, så alternativet ”trafikantavgift lika med färjeavgift” blev 

beslutet.  

Motorvägsnätet fattades inte av politiker fastän politiker påverkade beslutet med att lova 

allmänheten hur ”avancerat det skulle vara ifall vi byggde vår egen hamn i Neum88”. En 

expertgrupp fick i uppgift att lösa nätet och besluten kom underlättande (efter att fria gränser 

återinförts med Kroatien) om att välja det ekonomiskt lönsammaste nätet. 

4. Den här teorin stämmer inte i verkligheten varför många organisationer väljer det alternativet 

som ”passar” bäst för stunden. Optimala preferensstrukturer görs inte utan några alternativ 

                                                 
85 Se not 32 
86 Se not 59 
87 Se not 84 
88 Delibasic S., Oslobodjenje 17/4-03 
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jämförs och det alternativet som får största intresset eller störst möjlighet till förverkligande 

vinner. Att välja miljön och fortsatt färjedrift istället för lönsamhet är ett intressebeslut, inte 

ett ekonomiskt. Det kan ses som ett ekonomiskt beslut på långsikt, då man tycker att 

Östersjön skulle påverkas mycket mer ifall 31 000 bilar körde över dagligen och ifall de 

anställda på färjorna förlorade arbeten. Men Östersjön verkar bli påverkad i alla fall, och inte 

från Sveriges del utan från länderna i öst, som Polen etc. …Och Öresund har medfört fler 

arbetstillfällen genom integrationen med Danmark.  

Motorvägsnätet var ett rent ekonomiskt beslut. Pengar behövdes, och att slösa pengar på en 

obetydlig hamn ansågs inte lönsamt. Experterna valde därefter vägnätet med minst möjlig 

kostnad, dvs. mindre berg för kortare tunnlar, intill floder för att minska ytterligare 

bergsprängning och tunnelbyggelse, osv.  

 

5.3 Direktiv, normer och standarder kontra projekten 
 
Direktiv är tvingande lagar som måste följas. 

Normer är både frivilliga och tvingande. 

Standarder är frivilliga.89 

 

Direktiv 

Under Öresundprojektets gång var det miljöaspekterna som försvårade processarbetet. Enligt 

svensk lag var en miljöprövning enligt 4 kap 2 § NRL tvingande. Enligt dansk lag stod det att 

regeringsöverkommelsen måste vara bindande och att avtalet var klart när man väl 

överenskommit. Sveriges regering var i detta fall tvungen att tänja på gränserna och göra 

miljöprövningen i ett senare skede.  

Under motorvägsprojektet handlade direktiven om offentlig rätt. Ministrar från det ledande 

partiet var redo att överlåta projektet till ett privat företag, utan att offentliggöra erbjudandet för 

alla internationella intressenter. I detta fall kunde man inte tänja på gränserna utan var tvungen att 

följa direktivet. 

 

Normer 

                                                 
89 Se Teoriavsnittet om “Direktiv, normer och standarder”  
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Att göra kalkyler över trafikantavgiften under Öresundprojektet var tvingande på så sätt att 

alternativen fanns och skulle studeras. Det var också tvingande för att två olika partigrupper 

krävde en sådan utförelse. Frivilligt var det för att ingen lag tvingande utförandet av 

kalkylberäkningar. 

Att välja motorvägsnätet var heller inte tvingande men det var ett måste. Finansiella kalkyler över 

nätet var nödvändiga för att få ett optimalt resultat och därmed spara pengar. 

 

Standarder 

Under Öresundprojektets process framgick det ingenstans om standarder medan det i 

motorvägens process var något som absolut skulle följas, särskilt den europeiska. Motorvägens 

kvalitet skulle göras efter europeisk standard, tunnlarna skulle utrustas efter den nämnda 

standarden och vägtaxan likaså. Anledningen var nog att Sveriges projekt mestadels gjordes efter 

kvalitativ standard. ”Det ska hålla i minst hundra år”, skulle man kunna säga medan många 

projekt, särskilt vägar i BiH har kunnat hålla i några år pga. ekonomiskt sparande på 

infrastrukturprojekt samt byggföretagens smusslande med statliga pengar. 

 

5.4 Garbage-can modellen kontra projekten 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Båda projekten har haft sina anledningar. Öresund behövdes för att integrera Sverige med resten 

av Europa, att effektivisera transporten och företagen, att hjälpa svenska företag att lättare 

komma in på den europeiska marknaden, att öka arbetstillfällen och minska arbetslösheten inom 

Malmö-området osv.  

Input         Beslutsprocess            Output 
 
 
1. Anledningar till beslut          1.  Problemlösningar 
 
2. Problem           2.  Flykt från problemet 
 
3. Lösningar på problem          3.   Lösningar riktade mot    
                 annat problem 
4. Deltagare (tid/energi) 

”The black box” 
 
- inom vilken 
beslutsfattandet 
äger rum 



 42

BiH hade liknande anledningar med motorvägen. Här handlade det också om integration med 

resterande Europa, effektivare transport och företagsamhet samt bygge av ett snabbt vägnät 

genom landet, ökning av turismen, ökat utländskt affärsintresse för landet osv. 

Problemen i Öresundprojektet var att det inte var ett privilegierat projekt utan fördröjdes i 150 år 

med många problem under tiden. När väl förhandlingarna började handlade det om miljömässiga 

problem och svårigheten med färjedriften. 

I motorvägsprojektet handlade det också om ett 30-årigt fördröjande av olika historiska problem, 

med det största problemet som var ett 90-tals krig. Efter kriget var det ont om finanser och 

problem med politiken och samtidigt också projektets problem. 

Lösningarna har varit många i båda projekten. De stora var aktuella medan det fanns ett 

miljontals små som aldrig offentliggjordes. Att bygga järnvägstunnel mellan Helsingör-

Helsingborg eller att bygga kombinerad bro mellan Malmö-Köpenhamn var två av dem. Två 

lösningar som var aktuella under motorvägsprojektet var att låta ett privat bolag bygga och äga 

motorvägen i 40 år eller att använda sig utav PPP90.  

Deltagare var politiker och ministrar, alla medverkande experter, allmänheten, medier osv. Alla 

deltagare hade sin del i projekten, kom med sina lösningar, kritik, energi och tid.  

 

Besluten var i ”The black box”91, vad gäller båda projekten. Många gånger har beslutsfattarna 

flytt ifrån problemen och fördröjt processen men samtidigt så har projekten nått sin tidpunkt och 

tagits på allvar. Problemen har kunnat lösas och beslut har tagits. Ett projekt har förverkligats, 

byggts upp på 5 år och blivit ett allmänt lönsamt projekt medan det andra pga. politiken och 

finansieringsproblemen tagits in i en långsam uppbyggnadsprocess. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90 offentligt-privat partnerskap 
91 Se Teoriavsnittet om Garbage-can modellen 
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6. Resultat  
Resultat ska ge svar på syftet och syftet med denna uppsats var:  

- att undersöka vilka beslut som Bosnien och Hercegovinas statliga institution för vägar behöver 

ta för internationalisering av motorvägsbygget. 

I BiH är det två entiteter som ansvarar för infrastrukturfrågor men när det handlar om 

internationella projekt så står det statliga ministeriet för transport och kommunikation på den 

högsta listan av beslutsfattare. Och, som det är nämnt tillhör dessa ministrar olika partier. Dessa 

partier i sin tur står för olika intressen, visioner och mål.  

Beslutsfattandet började med kompromisser över vägnätet. För att integrera motorvägen med 

Adriatiska kusten och Kroatien krävde BiH:s regering att avtal om fria gränser underskrevs.  

Beslut kring finansieringsfrågan blev aktuella. Det ledande partiet trodde att de hade tillräcklig 

makt för att kunna låta ett storbolag finansiera. Men det fanns direktiv som skulle följas. 

Direktivet var lagen om offentlig rätt. Lagen var särskilt tvingande när det fanns deltagare som 

stödde direktivet. Direktivet handlade om att en koncession över statlig egendom skulle kunna 

ges endast om en kommission för koncessioner bildades, och om en internationell kungörelse 

blev offentliggjord. Därefter skulle möjliga intressenter ställas i ett urval, varmed kommissionen 

skulle bestämma vem som skulle få licensen. 

- Och så blev fallet. Kommissionen bildades och började besluta. Det första beslutet handlade om 

ifall trafikministeriet skulle fortsätta förhandla med ”Bosmal”. Kommissionen ansåg tydligen att 

det skulle gå emot direktivet och beslutade istället om vem som skulle få koncessionen för 

förstudien. I förstudien ingick tekniska studier, huvudprojekteringen, idélösningen, grund för 

plandokumentationen, ekologiska och trafikabla studier, och för- lönsamhets- och 

lönsamhetsstudien (feasibility study). Efter optimala beslut gav kommissionen licensen till 6 

olika företag, varmed två av de var konsortium. Kommissionen ställde datum för utförandet.  

Efter ett antal månader var vägnätet detaljerat och klart. För- lönsamhetsstudien hade klargjorts 

och uträknats efter europeisk standard. 
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Under tiden hade staten funnit möjligheter att bygga en del av vägen. Problemen framkom när 

privat egendom betalades ut. Politikernas åsikter försvårade och fördröjde arbetet men det kom 

slutligen till ända, och staten hade byggt en 20-kilometers sträcka med egna finanser. 

Beslut kring privat egendom var nu aktuella. Det fanns tusentals olagliga bostäder och ägare 

krävde kompensation för dessa. Trafikministeriet beslutade att inte ersätta de störande 

anläggningar som fanns på vägnätets plan. Det som var illegalt skulle inte lösas legalt. 

Miljöprövningen stod näst på tur. Besluten kring miljöpåverkan löstes genom att överlåta 

miljölicensen, med ställda krav som måste utföras för att främja miljön, till finansiärerna. 

Efter avtalet om samarbete med Världsbanken beslöt trafikministeriet att lägga upp byggelsen i 

faser, dvs. varje del skulle planeras i samband med att finansieringsfrågan lösts.  

För nuvarande har det bildats en särskild grupp medlemmar från trafikministeriet som har i 

uppgift att arbeta med motorvägen. Denna grupp behöver förbättras genom en s.k. agentur eller 

liknande. Nu håller de på med förbehandlingen för ”fält-plan” dokumentationen och 

lönsamhetsstudien. Förbehandlingen har beslutats om att bli statligt expertgjord. Den studien 

finansieras från statens budget. 

De framtida besluten planeras bli klara år 2006, med detaljerad finansieringsmodell. Samma år 

har ministeriet planerat att bygga upp ytterligare 25 km. Under tiden har man också beslutat att 

påbörja arbetet med andra delar av motorvägsnätet.  
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7. Slutsats och diskussion 
 
I detta avsnitt diskuterar jag det som framkommit i analysdelen. 

 

Det tar tid för projekt, särskilt för så gigantiska som dessa två är. Öresundsbron var efterlängtad 

men inte i samma grad som motorvägen är. Sverige har sedan länge haft många motorvägar 

medan BiH inte byggt en enda. BiH:s invånare ser på detta som en skam för nationen. De anser 

att politiken arbetar på fel sätt, att de inte är snabba nog med att utarbeta ett sådant projekt men 

de har ingen aning om att sådana projekt tar lång tid, som det tog 150 år för Öresundsbron att bli 

realisation.  

Sverige har också haft ett fredfullt och långtidsutvecklande 1900-tal medan BiH på slutet av det 

århundradet var tvunget att börja om från början. Att börja om från början betyder att ingenting 

värt finns längre, finansieringsfrågan är den första och viktigaste i alla sammanhang. Att bygga 

en motorväg är för ett sådant land en oerhört stor investering och det krävs ett och annat för att 

lyckas. Fastän allmänheten tycker att projektet går sakta och att en 20-kilometers sträcka är 

skrattretande så anser jag att beslutsfattarna ändå försöker och att de förhoppningsfullt kommer 

att lyckas. 

 

Enligt teorin så ska ett projekt fungera på så sätt att när beslutsfattandet börjar så ska den 

deltagande organisationen ha kompromissat om planerna och kommit överens om lösningarna. 

Alla lagar ska ha inräknats i processen så att inga oväntade chocker kommer. Målen ska 

sammansättas och finna en gemensam inriktning och tider ska bestämmas för planarbetet. 

Slutligen ska alla faktorer falla på plats och realisationen ska tidsbestämmas. 

…Men i praktiken är det frågan om människor och intressen. 

 

När det handlar om infrastrukturprojekt är många deltagare inblandade. Eftersom detta är ett 

demokratiskt samhälle så är allmänheten viktig. Politikerna försöker göra sitt bästa för att 

tillfredsställa sina anhängare. Detta kan ses som ett politiskt krig eftersom slutet på processen 

medför vinnare och förlorare. Under processens gång slåss de över besluten vilket medför en 

fördröjande verkan. Innan slutet kommit vet redan förlorarna att de inte längre kan demonstrera 
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men in i det sista kräver de ytterligare åtgärder för att få åtminstone en liten bit resultat av sitt 

krav.  

Sammanfattningsvis kan man säga att varje process varit fördröjande pga. politiskt spel. 

 

Finansfrågan har varit huvuddelen av beslutsprocessen när det handlade om motorvägen. Den 

frågan ledde till ett inre motstånd med politiskt intresse i bakgrunden och därefter ingen konkret 

plan över projektets byggelse. Allmänhetens förhoppningar och pressens skriverier om att köra 

igenom landet på tre och en halv timmar inom snar tid tystades ner. Projektet fick en långsam 

plan, en s.k. ”Vi kommer att bygga när vi skaffar pengar, steg för steg”. Ministrarnas utlovanden 

om att 45 km planeras bli klart år 2009 är inte lika smickrande som att 337 km blir klart år 2011. 

Men vissa gillade inte tanken på att låta ett malaysiskt bolag äga motorvägen i 40 år. 

 

Lagar och regler har också, som vi sett, varit en inflytande del i projektens förlopp. Utan de 

kunde processerna inte fortgå vidare. Man kan anse att processerna i vissa fall skulle få mycket 

snabbare och bättre resultat ifall lagar inte hindrade dem. Men organisationer fungerar på det 

viset, och för att systemet ska kunna fungera så måste standarder finnas för att allt ska vara 

likgiltigt, dvs. att varje process ska fortlöpa på samma sätt. 

 

Att Sverige lyckades bättre och BiH sämre hade inte bara med finansieringsfrågan, politiken och 

historien att göra. Sverige var medlem i den Europeiska Unionen och hade stora privilegier med 

sitt medlemskap. EU såg väsentligheten med Öresundprojektet och ställde upp på att ge lån till 

Öresundkonsortiet med lönsamma räntor.  

Världen och Världsbanken privilegierade inte BiH på samma sätt. De motsatte sig först till 5c 

projektet men sedan efter bevis på lönsamhet ställde upp på att ge lån i faser.  

  

Under båda projekten försökte beslutsfattarna att tänja på gränserna. Konstigt nog, gick det bättre 

i Öresundfallet när miljöprövningen gjordes efter avtalet fastän Sverige anses vara ett mycket mer 

demokratiskt land där allmänheten ska ha otroligt stor makt. Däremot så kunde reglerna i BiH 

inte kompromissas, vilket man kan anse vara fundersamt eftersom BiH är ett efterkrigsland med 

kommunistisk bakgrund och makten hos dem som sitter högst upp är också den bestämmande 

auktoriteten.  
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Lexikon 
 
BiH: Bosna i Hercegovina / Bosnien och Hercegovina 
CEE: Centern Eastern Europe 
Dayton avtalet: Avtalet som medförde fred i landet. Underskrevs av BiH:s, Kroatiens och 
Serbiens statschefer för att stoppa kriget. 
DBOT: projektering, uppbyggnad, styrning och överföring  
EBRD: European Bank for Reconstruction and Development  
ECMT: European Council of Ministers of Transport – en politiskt gemensam organisation, 
skapad 1953 med uppgift att integrera medlemsländernas ministrars kunskaper, transportpolitik 
och att samtidigt försvara kompatibilitet av transportpolitiken i hela EU. 
EIB: European Investment Bank 
EU: Europeiska Unionen 
Federationen: Den delen av BiH där bosnien-kroater och bosnjaker är majoriteten av 
befolkningen.  
HDZ: ”Hrvatska Demokratska Zajednica”, partiet med bosnien-kroaterna som anhängare. 
JBIC: Japanska Banken för internationella samarbeten  
KM: Konvertibel Mark, BiH:s valuta. Efter höga inflationer av “dinarn” beslutade EU att stödja 
och driva den bosniska marken. KM blev fast efter den tyska marken, DK. 1 KM = 4,7 SEK  
OPEC: Organization of the Petroleum Exporting Countries 
PETrN: Pan European Transport Net 
Pfennig: 100 Pfennig = 1 KM  
PPP: Public Private Partnership  
Republika Srpska: Den delen av BiH där bosnien-serber är majoriteten av befolkningen. 
SDA: ”Social Demokratska Akcija”, det ledande partiet i landet med bosnjakerna som anhängare.  
SDS: ”Srpska Demokratska Stranka”, partiet med bosnien-serber som anhängare.  
SEE: South Eastern Europe  
TEM: Transport European North South Motorway 
UNDP: United Nations Developing Program 
WB: Worldbank, Världsbanken 
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Intervju sa ministrom Izetom Bajrambasic/ Intervju med ministern Izet Bajrambasic 

Izet Bajrambašić, ministar federalnog ministarstva za transport i komunikacije / Izet 
Bajrambasic, ministern av federationsministeriet för transport och kommunikation 
Adress: Fehima ef. Čurčića br. 6, Sarajevo 71000, BiH  
Tel: ++ 387 33 222 181  
Fax: ++387 33 222 193  
Email: i.bajrambasic@mkt.gov.ba 

2. decembar 2005. Sarajevo, Bosna i Hercegovina 
 

 
1. Kada su zapocele ideje u vezi gradnje autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu? 
1. När började idéutvecklingen om motorvägsbygget genom Bosnien och Hercegovina? 

 
Sedamdesetih godina 20. Vijeka UNDP iz Ženeve predložio je inicijativu i plan za 
poboljšanje mreže autoputeva u Evropi. U projekat je uključen i autoput Baltičko more- 
Jadransko more (Baltic-Adriatic) sa nazivom TEM. Tada je izgrađeno ½ autoputa Zenica –
Sarajevo (prije 30godina). 
Na trećoj Panevropskoj konferenciji o transportu, koja predstavlja zemlje Evropske Unije i 
Međunarodne organizacije u pitanjima razvoja infrastrukture u Evropi, održanoj u Helsinkiju 
1997. godine, usvojena je “Helsinška deklaracija” koja predviđa potrebu za još 10 dodatnih 
Pan-evropskih koridora, uključujući autoputeve. 
Tom deklaracijom, također, utvrđen je i usvojen pravac ovih 10 trans-evropskih koridora i 
njihovih ogranaka. 
Izbor pravca rute kroz BiH definiran je pod stavkom Vc Pan-evropskog koridora 
(Budimpešta-Osijek-Sarajevo-Ploče). 
 
Under 1970-talet föreslog UNDP från Genova ett initiativplan med uppgiften att förbättra 
motorvägsnätet i Europa. Det inkluderade projektet var motorvägen Östersjön – Adriatiska havet 
(Baltic - Adriatic), kallat för TEM. Under samma tid byggde man halva motorvägen Zenica – 
Sarajevo (för 30 år sedan). 
Under den tredje Paneuropeiska transportkonferensen, som respresenterar länder tillhörande EU 
och den internationella organisationen angående utvecklingen av infrastrukturen i Europa, som 
hölls i Helsinki 1997, redogjordes ”Helsinki deklarationen” som förutsätter behovet för 10 
ytterligare Paneuropeiska projekt, med motorvägar inräknade.  
Med den deklarationen redogjordes också nätleden av dessa 10 trans-europeiska projekt. Urval av 
vägnätsriktiningen genom BiH har definierats som det Pan-europeiska projektet 5c (Budimpest-
Osijek-Sarajevo-Ploče). 

 
 
2. Koji su problemi postojali da bi se takav projekt mogao ostvariti? Sta je usporavalo taj proces 

iako je postojalo interesa? 
2. Vilka problem uppstod när projektet skulle realiseras? Vad fördröjde processen fastän 

intresset fanns? 



 53

 
 Poslije durugog svjetskog rata (1945) BiH je imala veoma mali broj asfaltiranih puteva, najmanje 

u exYu. Tad se nije govorilo o autoputevima već općenito o putevima bilo kakvog povezivanja 
Republike. Ekonomska situacija je diktirala ekonomski razvoj. Nakon velikog uspona u razvoju 
cesta dogodi se novi rat 1992. god. Nakon toga obnova.  
U periodu od 1996.-2003. godine vršena je obimna sanacija šteta iz ratnog perioda. Sanirani 
su magistralni putevi, mostovi i tuneli. Saniranje ratnih šteta na putnoj infrastrukturi 
realizovano je do sada uglavnom kroz donatorsku pomoć i povoljne kredite. Kroz projekat 
“Hitne obnove transporta” izvršena je rehabilitacija oko 2.200 km puteva i 58 mostova i 
utrošeno oko 447 miliona KM. 
Nadležna entitetska ministarstva realizuju sada projekte kroz Kredit Svjetske banke (“Road 
Management and Safety Project”) sa rokom do kraja 2007. godine, kojim je obuhvaćena dalja 
obnova i rekonstrukcija na oko 550 km magistralnih puteva u oba entiteta. 
 
Efter andra världskriget (1945) hade BiH väldigt få asfalterade vägar, minst i f d Jugoslavien. Då 
talade man inte om motorvägar utan allmänt om landsvägar som kunde dra transportnät genom 
republiken. Den ekonomiska situationen var på väg mot framgång. 
Efter stora förbättringar i utvecklingen av transportsektorn hamnar landet i ett nytt krig, 1992. 
Efter kriget sker ombyggnad. Mellan 1996 och 2003 skedde en omfattande sanering av krigets 
förstörelse. De sanerade objekten var landsvägar, broar och tunnlar. Saneringen av 
krigsförödelsen i infrastruktursektorn har kunnat realiseras fram tills idag med hjälp utav 
donationer och lönsamma krediter. Genom ett projekt kallat ”Akut uppbyggnad av transporten” 
lyckades man rehabilitera ca 2 200 km vägar och 58 broar, vilket kostade 447 miljoner KM. De 
makthavande entiteters ministerier realiserar nu projekten genom kredit från Världsbanken (Road 
Management and Safety Project) fram till år 2007, varmed en fortsättande uppbyggnad och 
rekonstruktion innefattar runt 550 km landsvägar i båda entiteter.  
 
Kako izgleda scenario razvoja transporta u BiH: 
Hur scenariot av transportutvecklingen ser ut i BiH: 
Källa: Ministern av tranporten och kommunikationen, Izet Bajrambasic  
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3. Koji su ljudi tada odlucivali u vezi takvih pitanja? 
3. Vilka människor bestämde på den tiden angående dessa frågor?   
 
Ministarsvo saobraćaj i veza Republike BiH i Republički fond za puteve. 
 
Ministeriet av transporten och nätet av Republika BiH och den republikanska fonden för vägar. 
 
 
4. Koji danas ljudi / institucije odlucuju u vezi autoputa? 
4. Vilka människor / institutioner beslutar idag om motorvägen? 
 
Više entiteti nego državne institucije. Pokušava se donijeti državni zakon o cestama, radi lakše 
koordinacije i veće ekonomičnosti. 

 

Entiteter har större makt än statliga institutioner. Man försöker skapa lagar vad gäller vägar i 
landet, så att man på ett effektivare sätt kan koordinera och skapa större lönsamhet. 
 
 
5. Da li postoji posebna institucija ili grupa ljudi koji imaju glavni zadatak da se bave projektom 

koridora 5c?  
5. Finns det en speciell institution eller en grupp ansvariga som har i huvuduppgift att arbeta 

med projektet 5c? 
 
Trenutno je priprema prostorno – planske dokumentacije i fizibiliti studije u nadležnosti 
državnog Ministarstva komunikacija i transporta. U okviru Ministarstva ima posebna grupa ljudi 
koji rade ovu  pripremnu dokumentaciju. 

Inače to treba organizacijski poboljšati, kao npr: direkcija, agencija isl. 

 
För nuvarande pågår förbehandlingar för fält - plan dokumentationen och lönsamhetsstudien av 
det statliga ministeriet för kommunikation och transport. Inom ministeriet finns en särskild grupp 
människor som arbetar med den här förbehandlingen. Annars bör organisationen förbättras, 
genom t ex styrelse, agentur el liknande. 
 
6. Kada i kako je poceo proces pregovora u vezi projekta koridora 5C? 
6.  När och hur började beslutsprocessen om projektet 5c? 
 
Vidi pod tačkom 1. 

Se svar 1. 
 
7. Da li su zavrseni neki ugovori? Koliko ugovora u tom slucaju je odluceno, oko cega? 
7. Finns det några avklarade avtal? I det fallet, hur många avtal är redan överenskomna, om 

vad? 
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Trenutno se gradi 45 km autoceste (Sarajevo – Kakanj i zaobilaznica Sarajevo). U maju 2006 će 
biti kompletirano 20 km a do kraja 2009 još 25 km. To ne znači da se u međuvremenu neće 
započeti neke druge dionice graditi. 

 
För närvarande byggs 45 km motorväg (Sarajevo – Kakanj och delen runt Sarajevo). I maj 2006 
kommer 20 km till att kompletteras och fram till 2009 blir ytterligare 25 km klart. Det betyder ej 
att det under tiden inte kommer att påbörjas med andra delar av vägnätet. 
 
8. Koji zakoni se trebaju ispostovati da bi olaksao pregovorski proces? 
8. Vilka lagar behöver vara tillfredsställda för en underlättande beslutsprocess? 
 
Zakon o cestama BiH, Zakon o javnom interesu i sl. 

Lagen om vägar i BiH, lagen om offentlig rätt etc. 
 
9. Autoput bi trebao da bude svaciji interes. Ako zakoni usporavaju, postoji li mogucnost da se 

zakoni promjene ili na neki nacin izbjegnu? 
9. Motorvägen ska egentligen vara allmänhetens intresse. Om lagar fördröjer, finns det 

möjlighet att lagarna ändras eller att de undgås? 
 
Ne . Može samo da se donese zakon jer doneseni entitetski zakoni su preuzeli državne 
nadležnosti u ranijem periodu. Kada se donese državni zakon, tada entiteti moraju uskladiti svoj 
zakon. U pitanju je politika, različitog gledanja na budućnist BiH. 

 

Nej. Det enda som kan göras är att frambringa en ny lag eftersom entitets lagar har statliga 
institutioner tagit hand om tidigare. När man frambringar en ny statslag, måste entiteter ta bort 
den ursprungliga lagen. Frågan handlar om politik, åtskilda framtidssyner av BiH. 

 
10. Koji ljudi ne omogucavaju gradnju?  
10. Vilka människor omöjliggör byggelsen? 
 
Političari različitih viđenja budućnosti BiH. 

Politiker med olika framtidsanblickar av BiH 

 
11. Da li su politicke partije bitne ili umjesane u te pregovore? 
11. Är politiska partier viktiga eller involverade i besluten? 
 
Svi ministri i drugi funkcioneri u izvršnoj vlasti (vlade) neizbornog karaktera, su imenovani 
direktno iz političkih partija (tako je svugdje u demokratskom svijetu), pa su tako političke partije 
i te kako umiješane u ove projekte. Pogledi političatra su različiti ili se može reći diametralno 
suprotni, kod određenih pitanja.  

 
Alla ministrar och andra tjänstemän inom det statliga organet av den icke utvalda karaktären, är 
namngivna direkt från politiska partier (så är det överallt i den demokratiska världen), så därför är 
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de politiska partierna väldigt invecklade i de här projekten. Politikernas anblickar på saker är 
olika eller så kan man säga att de är helt motsatta när det handlar om vissa frågor. 
 
12. Koje partije su za, a koje su protiv? Zasto? 
12. Vilka partier är för och vilka är emot? Varför? 
 
Javno niko nije protiv. Politika i nije uvijek javna. Zato je važno da je projekat transparentan i 
javan, dobro promoviran (Konferencije, mediji isl.) Tad političari govore ... 

 

Ingen anses vara emot offentligt. Politiken är inte alltid offentliggjord. Därför är det viktigt att 
projektet är transparent och offentlig, mycket officiell (konferenser, medier och liknande). Då 
talar politiker… 
 
13. Na koji nacin se planira finansirati projektiranje, ostale pripremne faze, gradnja i odrzavanje? 
13. På vilket sätt planeras finansieringen av projekteringen, andra förstudier, byggelsen och 
driften? 
 
Pripremni dio se finansira iz sredstava BiH. Postojeća gradnja se finansira iz sredstava BiH (dobit 
telekom operatora – nije uobičajen način), a zaobilaznica Sarajev će se finansirati iz kredita 
EBRD, EIB i OPEC. 

 
Förberedelser innan byggelsen kommer att finansieras från budgeten av BiH. Den färdiga 
sträckan ska finansieras från budgeten (vinst av Telecom operatörer – en ovanlig procedur), och 
vägnätet runt Sarajevo kommer att finansieras av krediter från EBRD, EIB och OPEC. 
 
14. Da li vlada ne omogucava privatnim investitorima da finansiraju autoput? Zasto? 
14. Är det så att staten omöjliggör för privata investerare att finansiera motorvägen? Varför? 
 
Ne. Vlada priprema i donosi zakone da bi privatni sektoir investirao, kao domaći tako i 
strani.(free market) 
 
Nej. BiH:s regering förbereder och redogör lagar som främjar de privata investerarna, lika för 
inhemska som för utländska företag. (free market) 
 
15. Javno se zna da vlada nema mogucnosti da samostalno finansira autoput. Postoji li mogucnost 

da u tom slucaju djelomicno investira zajedno sa privatnim investitorima? 

15. Det är offentligt att staten inte har möjligheten att självständigt finansiera motorvägen. Finns 
det möjlighet att i det fallet investera delaktigt med privata investerare? 

 
Naravo, to je jedan od vjerovatnih načina investiranja: Public Private Partnership (PPP). 

Naturligtvis, det är en av de verkliga investeringsalternativen: Public Private Partnership (PPP).  

 
16. Koliko kilometara je planiran 5C? Koliko putnih traka? 
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16. Hur många kilometer är 5c planerad? Hur många vägbanor? 
 
337 km. 4 trake i po jedna servisna. 

337 km. 4 vägbanor och en vägren var. 
 
17. Da li su postojale druge alternative puteva sem ova izabrana?  
17. Har det funnits andra alternativa vägar än den utvalda? 
 
Vjerovatno mislite na trasu. Bilo je puno varijanti (ono što je u prostornom planu zacrtano)  i 
alternativa (van prostornog plana) Metodom mulikriterijskom je odabrana ova. 

 
Ni menar antagligen vägnätet. Det fanns många varianter (det som är skissat lokalitetsplanen) och 
alternativen (utanför lokalitetsplanen). Genom en multikriteriums metod är den utvalda utsedd. 
 
18. Kako su izgledale geografski ostale alternative? 
18. Hur såg de andra alternativen geografiskt? 
 
Bosanski: brda i doline. Šalim se. Veoma slične odabranoj trasi. 

 
På bosniska: berg och dalar. Jag skämtar. De var väldigt lika till det utvalda vägnätet. 
 
19. Koji razlozi su bili da se upravo odluci za tu izabranu alternativu?  
19. Vilka orsaker gjorde att man valde just det vägalternativet? 

 

Multikriterijska analiza (finansije, troškovi, saobracaj, zaštita okoliša, naselja ...) Politika nije 
imala uticaja. Čisti rad experata. 

 
Multikriteriums analyser (finanser, kostnader, transport, miljöskydd, bostadsområden…) 
Politiken var inte involverad. Ett rent expertarbete. 
 
 
20. Da li su se pravile optimalne procjene koliko bi autoput kostao? Postoji li danas izracunata 

cifra, koliko? 

20. Gjorde man optimala beräkningar om hur mycket motorvägen skulle kosta? Finns det idag en 
uträknad summa, hur stor är den? 

 
Da, to je predstavljeno u predfizibiliti studiji: 3,1 milijarda EURO 
 
Ja, det är presenterat i för- lönsamhetsstudien: 3,1 miljard EURO 
 
21. Na koji nacin se planira zaraditi na projektu? Uz pomoc putnih taksi? 
21. På vilket sätt kommer motorvägen att bli lönsam? Med hjälp utav vägtaxor? 
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Naplata cestarine (pay toll), naknade za restorane, pumpe, hotele i sl. 

Betalning av vägtaxor (pay toll), intjänanden för restauranger, bensinstationer, hotell etc. 

 
22. Ako je odgovor da, da li su procjenili cjenu takse?  
22. Om svaret är ja, har man beräknat kostnaden av vägtaxan? 
 
Evropski standardi (cijena) umanjena za određeni iznos. Uzeti u obzir standard i primanja BiH 
gradana, ali ne previse jer cestu koriste i stranci.  

 

Europeisk standard (priset) har jämförts med den utvalda kostnaden. Man ska ta i beaktning 
standarden och lönerna av BiH:s invånare, men inte för mycket eftersom vägen används av 
utlänningar också. 

  
23. Da li ta optimalna taksa iznosi sumu s’kojom bi se maksimirao profit ili je procjenjena 

gledajuci na druge faktore, kao sto su standard u Bosni i Hercegovini?  

23. Är den utvalda kostnaden av vägtaxan så stor att vinsten maximeras eller är den kalkylerad 

efter andra faktorer, som standarden i Bosnien och Hercegovina? 

 
Vidi 22. 

 

Se 22. 

 
24. Postoje li ekoloske probe koje su primorne da se obave prije gradnje za ovakav projekt kao 

sto je autoput? 

24. Finns det miljöprövningar som är nödvändiga innan byggelsens början för ett sådant projekt 
som motorvägen är? 

  
Zakon je to regulisao. Mi se strogo držimo zakona i pravila Svjetske banke u vezi okoliša. Probe 
nisu potrebne, ali se od samog početka projekta vodi proces zaštite okoliša, kao i rasprave sa 
lokalnim stanovništvom. 

 
Det har lagen reglerat. Vi håller oss strikt lagarna och reglerna av Världsbanken angående miljön. 
Prövningar är inte nödvändiga, men från den första början av projektet har man hållit på med en 
process om miljöskydd, likaså diskussioner med den lokala befolkningen. 
 
25. Koliko su one vazne da se ispostuju? Postoje li zakoni koji takve probe zahtjevaju? 
25. Hur mycket är de viktiga för att bli tillfredsställda? Finns det lagar som kräver sådana 

prövningar?  
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