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2018: 
EU-finansiering till Sverige 

• Nästan 1,4 miljarder euro från EIB, plus 267 miljoner från EIF 
• Stort stöd till omfattande projekt inom offentlig sektor samt till 
privata företag 
 
Europeiska investeringsbankens (EIB) finansiering till Sverige var på totalt 1,37 miljarder 
euro 2018. Europeiska investeringsfonden (EIF), som är ett dotterbolag till EIB, bidrog 
dessutom med ytterligare 366 miljoner euro vilket gav ett totalbelopp på över 1,7 miljarder 
euro (18 miljarder svenska kronor) i verkningsfulla investeringar i den svenska ekonomin. 
Ericsson och Northvolt drog nytta av denna finansiering, och så gjorde även banksektorn 
via DLL och SG Finans Leasing. Totalt sett har EIB investerat mer än 8,4 miljarder euro 
(87,9 miljarder svenska kronor) i Sverige under de fem senaste åren (2014–2018) för att 
stödja Europeiska unionens (EU) prioriteringar. 
 
Under 2018 gick inte mindre än 64 procent av EIB:s samtliga investeringar i Sverige till ”klimatåtgärder”, vilket 
innebär att det bakomliggande projektet bidrar till kampen mot klimatförändringarna eller till klimatanpassning 
och klimatbegränsning. Flera av projekten får stöd från Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), 
genom vilken EIB-gruppen utökar sin finansiering till projekt som innebär en hög risk eller som är av stor 
innovativ karaktär, till exempel det stora lån på 15 miljoner euro som beviljades för Orbital Systems lösning för 
vattensnåla duschar. De investeringar som har gjorts i Sverige med stöd av Efsi sedan 2015 uppgår till nästan 
2,8 miljarder euro totalt sett och kommer att utlösa ytterligare investeringar på mer än 10,7 miljarder euro i 
Sverige. 
 
Framtidens el 
Den utveckling som tog fart i Sverige förra året är nog bara början när det gäller batterier, det vill säga sådana 
som används i elbilar och andra tillämpningar. Northvolt grundades 2016 med uppdraget att bygga världens 
grönaste batteri, med ett minimalt koldioxidavtryck och de högsta ambitionerna i fråga om återvinning, för att 
EU ska kunna övergå till förnybar energi. Förra året kunde företaget teckna ett lån på 52,5 miljoner euro för 
att påbörja byggandet av en demonstrations- och produktionsanläggning i Västerås. 
 
Finansiering till små och medelstora företag, till förmån för klimatet 
Av tradition är det framför allt kommuner och stora företag som ansöker om EIB-finansiering i Sverige för 
långsiktiga projekt. Vi kan nu också lägga till svenska affärsbanker på denna lista. Klimatåtgärder står högst 
upp på de flesta dagordningar, och därför spelar bankerna en viktig roll när det gäller att se till att pengarna 
läggs där de behövs. EIB har i detta avseende tecknat en kreditfacilitet på 100 miljoner euro med SG Finans, 
vilken är öppen för små och medelstora företag i såväl Sverige som Danmark. En del av faciliteten är särskilt 
avsedd för små och medelstora företag som genomför klimatprojekt. 
 

 

Hej? 
 

Som en del av en finansieringsmekanism som tecknades 2017 tog 
telekompionjären Ericsson ett lån på 250 miljoner euro för att finansiera 
vidare forskning och utveckling inom området för femte generationens 
mobilkommunikation. Projektet omfattar maskin- och programvara för 
radioaccessnätet, som ansluter mobil utrustning till stamnätet, 
stamnätet i sig, avancerad analys och dataexponeringsfunktioner för 
att möjliggöra autonoma nät och ekosystem i 5G. 

 

 
Bostäder med ett mindre ekologiskt fotavtryck 
Bostäder till en rimlig kostnad är en viktig fråga i de flesta EU-länder, och Sverige är inget undantag. EIB 
gladde sig över att kunna stödja Hemsö Fastighets AB, en svensk fastighetsägare och fastighetsutvecklare, 
genom att bevilja ett mycket långfristigt lån för byggandet av sjukvårds- och forskningsinfrastruktur, 
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äldreboenden och skolor, samtliga i enlighet med NNE-standarder (nära-nollenergi). Finansieringen på 
292 miljoner euro kommer att gå till byggprojekt – och därmed till de medborgare som nyttjar dem – i alla 
Sveriges större städer. 
 
Allt sker under jord, förutom finansieringen 
Sveriges huvudstadsregion kan redan skryta med ett mycket omfattande tunnelbanenät, men detta har inte 
hindrat Stockholm från att bygga ut det ännu mer. Detta massiva utbyggnadsprojekt innebär att stadens 
befintliga nät ska utökas med tre separata tunnelbanelinjer under jord. Nätet ska byggas ut till Arenastaden 
(med cirka 4,1 km spår samt 3 stationer), Barkarby (4 km och 2 stationer) samt Nacka och söderort (11,5 km 
och 6 stationer). Under gångna årtionden har EIB finansierat rullande materiel och tidigare infrastruktur, och 
det ytterligare stödet från EIB på nästan 590 miljoner euro kommer att gynna såväl medborgare som resenärer 
och pendlare i Stockholm. 
 
Fortsatta kommunala investeringar – Göteborg 
Precis som sina föregångare Lund, Malmö och Norrköping fick Göteborgs Stad ett omfattande 
finansieringsbelopp från EIB 2018 för att finansiera sina satsningar fram till 2019 inom ett kommunalt ramlån. 
Finansieringen kommer att gå till små och medelstora investeringsprojekt, där Göteborgs Stad satsar på 
utbildning, barnomsorg, bostäder, energi, hantering av fast avfall, vatten- och avloppsvattenrening samt annan 
kommunal infrastruktur. Det är nog många som inte känner till det, men EU:s finansiering medför många 
konkreta förbättringar av människors liv och för dig själv. Eller kanske för din skola? 
 

 

Återanvända vatten? 
 

I slutet av november 2018 gick EIB med i ett mycket intressant projekt 
som handlade om duschar. Vid en konventionell dusch förbrukas i 
genomsnitt upp till 60 liter vatten, men Orbital Systems har utvecklat en 
sensorteknik där vattnets kvalitet analyseras upp till 20 gånger per sekund 
och avgör om vattnet kan återanvändas eller inte. Det återcirkulerade 
vattnet renas genom ett mikrofilter och med UV-strålning för att 
oskadliggöra bakterierna. Sedan används en värmare för att kompensera 
för temperaturminskningen. Detta kallar vi vardagsinnovation! 

 

 
En blygsam start 
1904 började den svenske entreprenören Olander Larsson tillverka jordbruksutrustning i Getinge och 
beslutade att döpa företaget efter sin hemort. Redan på 1930-talet gick företaget över till medicinteknik och är 
nu ett världsledande företag. 2018 tecknade Getinge ett lån på 150 miljoner euro för att finansiera sitt program 
för forskning, utveckling och innovation inom medicinteknik i fråga om akutvård, kirurgimottagningar och 
livsvetenskap fram till 2021. Forskningen kommer att bedrivas i Sverige, Tyskland, Frankrike och Danmark. 
 
EIB:s framtida åtaganden i Sverige 
EIB kommer att fortsätta utveckla sin verksamhet i Sverige från och med 2019, för att stödja projekt som 
gynnar medborgarna och bidra till utveckling i hela EU. Banken strävar efter att i samarbete med lokala partner 
diversifiera sin utlåning ytterligare, genom att inrikta sig på marknadssegment där banken kan tillföra ett särskilt 
mervärde. Klimatåtgärder kommer att fortsätta stå högt upp på dagordningen, och vi kommer inte att minska 
vårt stöd till svenska företag. 
 

 
Stockholmskontoret: 
Östermalmstorg 1,  
4:e våningen 
114 42, Stockholm 
  
Tel. +46 850256552 
E-post: stockholm@eib.org 
 

 
Allmänna kontaktuppgifter: 
Europeiska investeringsbanken 
98-100 boulevard Konrad Adenauer 
L-2950 Luxemburg 
 
Informationsavdelning 
Tel. (+352) 4379-22000 
E-post: info@eib.org 
 

 
Presskontakt: 
Tim Smit 
Tel. (+352) 4379-89076 
E-post: t.smit@eib.org 

 
Pressekretariatet 
Tel. (+352) 4379-21000 
E-post: press@eib.org 
www.eib.org/press 
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