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KORTFATTAD SAMMANFATTNING 
Bristen på spårkapacitet genom centrala Stockholm har länge varit ett stort problem och 
om ingen förbättring sker, väntas situationen bli ohållbar. I uppsatsen undersöks de 
underliggande maktstrukturerna i planeringsprocessen genom en fallstudie av Citybanan 
som är en sex kilometer lång pendeltågstunnel i Stockholm. Temat för uppsatsen är 
stora planeringsprojekt, där utgångspunkten är överskridelser av tidsramar och 
kostnader. Ett sätt att undvika detta är att göra tillförlitliga prognoser. För att 
åskådliggöra strukturerna i beslutsprocessen tillämpas en narrativ metod, där kronologi 
används för att förtydliga händelseförloppet runt Citybanan. Politisk oenighet och den 
tröga byråkratiska administrationen är bidragande orsaker till att kostnaderna för 
Citybanan ökat och att tidsramarna spräckts. Maktskiftet vid valet hösten 2006 har 
spelat en central roll i processen runt Citybanan. Citybanan anses vara ett projekt av 
riksintresse, som inte bara gagnar Stockholm, utan hela Sverige. 
 
 
 
Nyckelord: infrastruktur, stora planeringsprojekt, Citybanan, makt, samhällsplanering, 
beslutsprocess, prognoser. 
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1. Inledning 
Min magisteruppsats ska behandla de underliggande maktstrukturerna kring 
planeringsprocessen. För att undersöka detta kommer jag att genomföra en fallstudie av 
Citybanan som är en sex kilometer lång pendeltågstunnel genom Stockholm. Citybanan 
är ett av de största infrastrukturprojekten i Stockholmsregionen i modern tid och är 
dessutom ett mycket aktuellt projekt. Bristen på spårkapacitet genom centrala 
Stockholm har länge varit ett stort problem och om ingen förbättring sker, väntas 
situationen bli ohållbar. Det nuvarande dubbelspåret som går mellan stationerna 
Stockholms södra och Stockholms central invigdes 1871. Även om kapaciteten på dessa 
två spår har förbättrats sedan invigningen, behövs en ny lösning för spårtrafiken i 
Stockholm. Banverket menar att inget annat enskilt järnvägsprojekt kommer att bidra 
med så stor nytta för tågtrafiken lokalt, regionalt och nationellt som Citybanan.1 Enligt 
politiker i Stockholm och på riksnivå måste den så kallade ”flaskhalsen” i Stockholms 
spårtrafik bort- men hur? I och med regeringsskiftet i september 2006 har Citybanans 
vara eller inte vara ifrågasatts av den nya borgerliga regeringen, trots att Citybanan 
kommit långt i planeringsprocessen och till och med på börjats. Den borgerliga 
regeringen tillsatte också en trafikutredare (Hans Rode) som på två månader utrett 
vilken som är den bästa spårlösningen.2 
 
Den 28 november 2006 hölls ett öppet möte på Kulturhuset i Stockholm där 
allmänheten fick lämna synpunkter på Citybanan och på den ytspårslösning som den 
borgerliga regeringen föreslagit som ett alternativt förslag. Till mötet hade ett hundratal 
besökare kommit för att uttrycka sina åsikter. I panelen som skulle bemöta allmänhetens 
synpunkter satt en rad experter som arbetar med ytspårsutredningen och i spetsen för 
dem Hans Rode. Känslorna bland besökarna var minst sagt upprörda och många hade 
tagit med egna förslag för hur spårtrafiken genom Stockholm ska lösas. Allmänhetens 
synpunkter var kreativa, allt från helt nya förslag från gamla tågfantaster till oroliga 
mammor som var undrande över de tunga transporterna i samband med byggnationen 
av Citybanan. Sammantaget var alla mycket engagerade, var och en på sitt sätt. Detta 
möte kan man se som en måttstock på hur aktuellt ämnet är, vilket också har inspirerat 
mig att skriva den här uppsatsen. 
 
I stora planeringsprojekt är det ofta många aktörer inblandade och detta gör att 
planeringsprocessen blir komplex. I projektet Citybanan är Banverket huvudfinansiär 
medan Landstinget och Stockholms stad är delfinansiärer, som därigenom förbinder sig 
att underlätta genomförandet av projektet. Det är många intressenter att ta hänsyn till 
och det är många faktorer som påverkar projektet under arbetets gång.  Näringslivet, 
staten, kommunen, intresseorganisationer och enskilda privatpersoner har olika åsikter 
som påverkar hur projektet bör utformas.  
 
Under hösten 2006 har jag läst kursen Stadsgeografi och stora planeringsprojekt som 
ingår i samhällsplanerarlinjen vid Stockholms Universitet och detta har inspirerat mig 
att titta närmare på ett svenskt så kallat megaprojekt. Citybanan är ett av de största 
infrastrukturprojekten i Sverige under de senaste årtiondena. Färdigställandet av 
projektet har dragit ut på tiden liksom kostnaderna. Jag tyckte därför att det skulle vara 
                                                           
1  www.banverket.se 2006-10-25 
2  www.svd.se 2006-12-29 
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intressant att undersöka vad som orsakat förseningarna och fördyringen av Citybanan. 
  
 

1.1 Syfte / frågeställningar 
Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka och beskriva planeringsprocessen och de 
underliggande mekanismerna i beslutsprocessen kring Citybanan i Stockholm. 
 
Mina frågeställningar är: 
Varför har kostnaderna kring projektet Citybanan ökat och varför har tidsramen 
spräckts? 
 
Vilka formella och informella aktörer har varit centrala i processen runt Citybanan? 
 
Varför ville den nytillträdda borgerliga regeringen utreda andra spårlösningar, när 
förslaget Citybanan redan hade kommit långt i utredningsprocessen och till och med 
påbörjats? 
 

1.2 Avgränsningar 
Uppsatsen avgränsar sig till processen runt Citybanan i Stockholm, där 
planeringsprocessen är i centrum. Mitt tema för uppsatsen är stora infrastrukturprojekt 
(megaprojekt) och hur processen kring dessa ser ut. Utgångspunkten i arbetet är 
kostnadsöverskridelser och tidsramar. Min undersökning fokuserar på händelseförloppet 
runt beslutsprocessen kring Citybanan från år 2000, när regeringen gav Banverket i 
uppdrag att utreda en bättre spårlösning i centrala Stockholm. Jag kommer att 
koncentrera mig på händelser under tidsperioden 2004-2006, eftersom processen runt 
Citybanan då innehåller flera intressanta vändningar i det politiska spelet. Jag har också 
i uppsatsen översiktligt beskrivit de utredningar som föregått arbetet med Citybanan. 
Händelser före år 2000 fungerar endast som en bakgrund. Jag har försökt att inte ta 
ställning till vilken spårlösning som är den bästa för Stockholm, utan jag har så 
förutsättningslöst som möjligt undersökt själva processen fram till årsskiftet 2006/2007.  

1.3 Metod 3 och källkritik  
I arbetet med uppsatsen har jag utgått från kvalitativa metoder. För att samla in 
information har jag valt att använda mig av både sekundärdata genom rapporter, böcker, 
interpellationsdebatter och artiklar och av primärdata i form av intervjuer.  
Jag har också försökt att förstå och förklara kontexten kring processer i stora 
planeringsprojekt. För detta har jag använt mig av artiklar från forskningstidskrifter och 
litteratur skriven av forskare på området stora planeringsprojekt. Bent Flyvbjerg och 
Peter Hall har gjort ledande forskning inom stora planeringsprojekt. Jag har använt mig 
av Peter Halls bok Planning disasters som tar upp utmaningar kring stora 
planeringsprojekt. Den kritik som kan riktas mot denna källa är att den är skriven 1979, 
vilket kan betyda att resultaten har hunnit bli något föråldrade. Exempel på modernare 
litteratur är Bent Flyvbjergs Megaproject and risk som är skrivna 2006. Det har också 

                                                           
3 Under arbetet med min magisteruppsats har jag och några klasskamrater bildat en kritikgrupp som har 
varit till stor hjälp. Ellen Fredholm, Johan Nilsson, Per Francke, Anton Persson och Linnéa Oftedal har 
deltagit i kritikgruppen och kommit med många kloka synpunkter. Vi har träffats regelbundet under 
denna tioveckorsperiod. 
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varit till stor hjälp att läsa interpellationsdebatter som hållits i riksdagen. Genom att 
använda mig av en kombination av intervju och artisian får undersökningen en bättre 
reliabilitet. Den information som inte går att utläsa ur texter har kompletterats med 
intervjuer4.  
 

1.3.1 Intervju 
För att finna information, som inte finns tillgänglig i rapporter, har jag intervjuat 
personer som har varit inblandade i projektet Citybanan. Denna metod har använts för 
att få fram information som inte finns skriven i rapporter och utredningar. Mina 
intervjuer har varit semistrukturerade blandat med mer öppna intervjuer. Jag har 
intervjuat personer som i sin yrkesroll är inblandade i projektet Citybanan. Jag har 
använt mig av tre intervjuer. Två av intervjupersonerna träffade jag vid personliga 
möten och en intervju skedde per telefon. Det positiva med direktmöten är att även 
minspel och kroppsspråk kan registreras. Genom dessa kommunikationskanaler kan 
nyanser av reaktioner hos respondenten fångas upp. Kroppsspråk och minspel är en 
extra dimension i direktmötet som uteblir vid telefonintervjuer5 Jag har intervjuat 
Riggert Anderson som varit projektledare för Citybanan mellan åren 2000 och 2006, 
Anders Lundberg VD för Järnvägskonsultföretaget Railaize international och Roger 
Kristensson generalsekreterare för Järnvägsforum. Dessa tre respondenter har haft 
kunskap och insikt om processen kring Citybanan. Jag bedömer att respondenternas 
information givit undersökningen hög validitet.6 Några av respondenterna har varit höga 
chefer och därför kan det också tänkas att deras egen person är starkt förknippad med 
arbetsresultatet. Detta kan innebära att det kan vara svårt för dessa personer att vara 
objektiva och verkligen erkänna brister i det egna arbetet, eftersom det skulle vara lika 
med att kritisera sin egen arbetsinsats. Det har också varit svårt att hitta respondenter 
som företräder organisationer som är negativa till Citybanan. Jag har försökt få kontakt 
med Riksantikvarieämbetet och Naturskyddsföreningen utan att lyckas. De flesta jag 
fått kontakt med har haft en mycket positiv inställning till Citybanan, vilket kan 
resultera i en ensidig bild av projektet. 

1.3.2 Artisan 
Artisanmetoden innebär en detaljerad och noggrann läsning av olika texter. I mitt fall 
har jag läst interpellationsdebatter, offentliga utredningar och artiklar från 
organisationer som varit engagerade i Citybanan. Med hjälp av detta har jag försökt 
skapa mig en bild av kontexten runt Citybanans beslutsprocess och genom att läsa 
material producerat av olika organisationer försöka ge en helhetsbild. Denna metod är 
väl lämpad, när jag vill studera de underliggande mekanismerna och de värderingar som 
har varit gällande bland berörda aktörer. 7 
 
 Jag har läst ett antal interpellationsdebatter som hållits i riksdagen mellan 2003 och 
2006. Genom detta källmaterial har jag fått en insikt om de olika politiska partiernas 
inställning till projektet Citybanan. Interpellationsdebatterna visar också hur partiernas 
åsikter har förändrats över tiden. Informationen som riksdagsledamöterna och statsråden 
förmedlar är inte på något sätt sanningar, utan personliga eller partipolitiska 

                                                           
4 Davidson, Patel., 2003, sid. 100 f 
5 Cloke, P., et.al , 2004, sid. 148ff 
6 Sverke M.,2004, sid. 62 
7 Cloke, P., et al., 2004, sid, 312 
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uppfattningar. Detta har jag haft i åtanke och jag har därför valt att i texten klargöra att 
vissa uttalanden/åsikter kommer från någon som företräder ett politiskt parti. 

1.3.3 Narrativ/ berättande metod  
Jag använder den narrativa metoden i min framställning av min empiri, där berättandet 
följer en kronologisk ordning. Jag har tänkt att denna metod lämpar sig för att beskriva 
och åskådliggöra händelseförloppet kring Citybanan och hur beslutsprocessen har sett 
ut. Den narrativa metoden gör att skeendet kring Citybanan förtydligas. Citybanan kan 
ses som en arena där en mängd olika aktörer är inblandade. Dessa aktörer har en 
varierande förmåga att påverka besluten. När jag beskrivit händelseförloppet runt 
Citybanan har jag inte kunnat återge alla organisationers åsikter eller alla turer i det 
politiska spelet på grund av magisteruppsatsens begränsade tidsram. Jag har försökt att 
beskriva det viktigaste under händelseförloppet och jag har också försökt att få med så 
mycket information som möjligt för att skapa en bred bild av processen kring 
Citybanan. Kronologin ger berättelsen om Citybanan struktur.8  Detta medför att 
händelseförloppet är skildrat ur min synvinkel.  

1.4 Disposition 
I det första kapitlet presenteras ämnet. Här finns också en inledning som översiktligt 
beskriver ämnet. I avsnittet syfte och frågeställning motiverar jag vad som väckt mitt 
intresse för ämnet och varför jag valt att skriva om just Citybanan. Uppsatsens 
avgränsning och disposition finns också i första kapitlet. Här motiveras också valet av 
metod och en källkritisk diskussion förs.  
 
I det andra kapitlet finns en teoretisk ram till min undersökning. Där jag tar upp 
Campbells triangel, informell och formell makt, samt rationell planering. Kapitel två 
behandlar också stora planeringsprojekt och meningen är att detta ska ge ämnet ett 
sammanhang samtidigt som det ska skapa förståelse och ge en kunskap om stora 
planeringsprojekts utmaningar. Under kapitel tre beskriver jag Citybanans 
planeringsförutsättningar. Där den formella och den informella beslutsordningen samt 
infrastrukturens och transportmedlens betydelse för den regionala utvecklingen i 
Stockholm presenteras. Det fjärde kapitlet redovisar min empiri, det vill säga min 
narrativa berättelse om händelseförloppet kring Citybanan. Introduktionen till denna del 
består av en kortfattad bakgrund till projektet Citybanan. Därefter följer en kronologisk 
berättelse om händelserna i planeringsprocessen runt Citybanan. I det femte kapitlet förs 
en avslutande diskussion där teori och empiri knyts samman. I kapitel sex finns vidare 
forskning och i kapitel sju min källförteckning. Kapitel åtta innehåller en bilaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Johansson, A., 2005, sid. 21 
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2. Makt, hållbarhet och rationalitet i stora 
planeringsprojekt 
I detta kapitel presenteras en teoretisk referensram som sätter uppsatsens ämne i ett 
vidare perspektiv. Genom att förklara hållbarhet, rationalitet och makt i ljuset av stora 
planeringsprojekt skapas ett sammanhang mellan teori och empiri. 

2.1 Campbells triangel 
Hållbarhet är ett av huvudmålen när det gäller planering. Sedan 1999 arbetar planerare 
efter miljöbalken som innehåller övergripande bestämmelser i strävan efter en hållbar 
utveckling inom planeringen. ”Syftet med lagen är att främja en hållbar utveckling och 
därigenom tillförsäkra nuvarande och kommande generationer en hälsosam och god 
livsmiljö.” 9 
 
Enligt forskaren Scott Campbell kan planerarens arbete förklaras med en 
triangelmodell, där social rättvisa, ekonomisk tillväxt och miljöskydd bildar hörnen av 
triangeln. Mellan triangelns hörn uppstår tre typer av konflikter, där stadens hållbarhet 
står i centrum. Campbell argumenterar för en bredare definition av hållbarhet. Han 
utvecklar idén om planerarens triangel för att dela in planeringens tre fundamentala mål 
ekonomisk utveckling, miljömässigt skydd och social rättvisa, där de resulterande 
konflikterna rör egendom, resurser/tillgångar  och utveckling. I den teoretiska mitten av 
triangeln ligger det hållbara samhället.10 
 
Egendomskonflikt; konflikt mellan social rättvisa och ekonomisk tillväxt. Olika mål för 
användningen av egendom. De mål som gynnar ekonomisk tillväxt medför inte alltid 
social rättvisa. 
 
Resurskonflikt; spänning mellan den ekonomiska nyttan i samhället och den ekologiska 
nyttan. Konflikten definierar gränsen mellan den utvecklade staden och den outvecklade 
vildmarken.  
 
Utvecklingskonflikt; konflikt mellan rättvisa och bevarandet av miljön. Oftast blir fattiga 
länder och områden lidande i denna konflikt, när deras ekonomiska tillväxt hämmas 
p.g.a. att rikare länder kräver att miljön ska bevaras. I U-länder finns kanske inte 
tekniken för ett miljövänligt samhälle.  
 
 
 
 

                                                           
9 Nyström, J.,2003, sid. 145 
10 Campbell, S., 2003 sid. 412 
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Campbells triangel 
 

 
Fig1. Campbells triangel.  
Källa: Campbell 2003 s.437 
 
Om de tre hörnen i triangeln representerar nyckelmål inom planeringen och axlarna 
representerar de tre resulterande konflikterna så är mitten, enligt Campbell, hållbar 
utveckling: Balansen mellan de tre målen. Att komma dit, till mitten, är däremot inte så 
lätt. Det är en sak att definiera och precisera vad som är hållbart rent abstrakt men en 
helt annan att omorganisera samhället för att nå dit.11 Tolkningen av begreppet 
hållbarhet har blivit bredare och nästan allsmäktigt. Hållbarhet är något som har blivit 
givet. Begreppet har skiftat från att ha varit en variabel till att bli parametern i debatten. 
Hållbarhet är nu accepterat som en av grundpelarna i samhällsutvecklingen. De 
kommande årens uppgift blir att minska gapet mellan teori och praktik.12 Campbell 
ställer sig frågan om hur vi ska skapa ett hållbart samhälle och när vi nått dit- vilka blir 
konsekvenserna av detta? 
 
Enligt Campbell finns det olika vägar för hur en hållbar utveckling ska uppnås. 
 
Förhandling. 
Genom förhandling kan sociala, ekonomiska och miljömässiga intressen föras samman. 
Förhandlingar kan också leda till bättre förståelse för motståndarsidans intressen och 
värderingar. De kan också ge insikt och bättre förståelse för egna värderingar. 
 

                                                           
11 Campbell, S., 2003, sid. 442 
12 Ibid., sid. 443 
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Språk 
Att minska språkliga skillnader mellan ekonomi, miljö och social rättvisa är en strategi 
för att uppnå en hållbar utveckling. Planeraren kan agera som översättare som genom 
detta kan hitta lösningar på konflikter. Det är viktigt att planeraren blir en 
kommunikatör som skapar en rättvis bild för alla parter, en ekologisk, ekonomisk och 
social bilingvism. 
 
Tekniska innovationer. 
Tekniska framsteg är en väg för att skapa en hållbar utveckling. Genom tekniska 
innovationer kan miljön förbättras samtidigt som den ekonomiska effektiviteten inte 
behöver minska. 
 
En annan traditionell strategi  är att utveckla marknadsmekanismer för att sammanlänka 
ekonomiska prioriteter med rättviseprioriteter och ekologiska prioriteter.  
Den mest lyckosamma lösningen är att kombinera dessa olika strategier. Planerarens 
roll är att förbereda och arrangera procedurerna kring beslutsfattandet. Är planerarna 
ledare eller följare i strävan mot en hållbar utveckling? Planerarens uppgift är att 
balansera de tre målen.13 

2.2 Formell makt och Informell makt 
 
Vem bestämmer vilka frågor som ska komma upp på den politiska dagordningen? I det 
politiska systemet finns lobbygrupper/aktivistgrupper som arbetar för att vissa frågor 
skall tas upp. Valet av frågor kan vara slumpmässigt, men hänger ofta samman med det 
socioekonomiska läget i samhället. Genom att göra påtryckningar mot enskilda politiker 
eller mot ett eller flera politiska partier försöker lobbyister och aktivister påverka den 
politiska agendan.14 Oftast är det speciella omständigheter i samhället eller i det 
politiska klimatet som gör dessa aktioner lyckade. Ett behov av förnyade tankar kan 
vara en samhällsomständighet som gör att aktivistgrupperna lyckas. Risken med 
aktivistgruppernas snäva åsikter är att de kanske inte alls överrensstämmer med den 
allmänna opinionens uppfattning.15  
 
Makten är inte bara indelad i privata och offentliga aktörer. Även om besluten tas av 
den formella makten så finns det många grupper t.ex. ideella organisationer och privata 
företag som påverkar besluten. Den administrativa makten är influerad av den indirekta 
makten. Vilka frågor som kommer upp på agendan och vilka projekt som ska 
genomföras och hur, bestäms långt ifrån bara av den administrativa makten. Detta kan 
kopplas till John Allens resonemang om direkt och indirekt makt. I artikeln The 
Whereabouts of Power: Politics, Government and Space menar Allen att makten kan 
delas in i två delar, den centraliserade makten och den decentraliserade makten. Den 
centraliserade makten är den formella makten och den decentraliserade makten är en 
mer informell och indirekt makt som också finns i samhället. Exempel på informell 
makt kan vara ideella organisationer/intressegrupper eller föreningar som på bred front 
skapar opinion hos allmänheten och därigenom får makt. Indirekt makt kan vara i form 
av trender som inte behöver institutionell legitimitet.16 

                                                           
13 Campbell, S., 2003, sid. 453  
14 Hall, P., 1979, sid. 245 
15 Ibid., sid. 245 
16 Allan, J.,2004, sid. 24 
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Massmedia är ett exempel på informell påverkan av de formella besluten. Tidningar, 
TV och internet är ett forum för att skapa opinion och för att förmedla budskap. 
Massmedia kan användas av formella beslutsfattare så som kommunen, av 
organisationer som utövar makt av en mer informell karaktär och av vanliga 
medborgare. TV och tidningar är till exempel ett mycket genomslagskraftigt sätt att nå 
ut till en stor massa. Men vem är det som får den dyrbara tiden framför kamerorna och 
på debattsidorna? Ofta verkar det svårare för den vanliga invånaren att få utrymme i 
tidningar och i TV jämfört med mer etablerade organisationer och politiker.17 
 
Samhället, som idag genom den formella makten styrs av olika aktörer, kan göra det 
svårare för människor att avgöra varifrån makten kommer. Detta gör att det blir svårare 
att definiera maktens ursprung och därmed svårare att kritisera den.18 Den formella 
makten kan för allmänheten vara svår att urskilja19. Samtidigt som det blir allt svårare 
att tydligt definiera makten och vem som bär ansvaret för beslut ställs offentliga 
organisationer inför större krav på att de måste ta ett större ansvar för sina handlingar 
och ta konsekvenserna. Det offentliga styret har förändrats och det är idag en större 
utmaning att styra en offentlig organisation.20  
 
Byråkratiska organisationer är ofta massiva, konservativa och väletablerade där 
tonvikten för deras verksamhet ligger i att upprätthålla sina projekt och regler. I politiskt 
pressande situationer skapas ett behov av nya tankar och idéer och det är i dessa 
sammanhang som mindre lobbygrupper kan utveckla och ta upp nya frågor på agendan.  
Den byråkratiska apparaten tenderar att växa och bli så omfattande att det blir svårt för 
personerna på ledande poster i organisationen att följa och överblicka vilka beslut som 
fattas, och vad som blir resultatet. I takt med att den byråkratiska organisationen växer 
minskar också effektiviteten, där problemen med brist på information och kontroll 
mellan medlemmarna är ett stort problem. Detta bidrar till en utvidgning och splittring 
av organisationen och så kallade. subbyråkratier bildas. Dessa underavdelningar är 
liksom övriga organisationen mycket måna om att behålla drivkraften och upprätthålla 
organisationens syfte. En tendens i byråkratiska organisationer är att överproducera 
offentliga tjänster till följd av bristande effektivitet och konkurrens. Enligt forskaren 
Peter Hall har byråkraterna ofta ett litet intresse för hur mycket deras projekt egentligen 
kostar utom där deras egen karriär och position är hotad. Hall ser ett symbiosliknande 
förhållande mellan medelklassen och de byråkratiska instanserna, där medelklassen 
gynnas av politiska bestämmelser antingen som konsument eller producent. 
Medelklassen besitter också ett stort inflytande i media och inom partipolitik.21  
 
Inom planeringsprojekt finns ofta aktörer som både besitter formell och informell makt. 
Dessa aktörer påverkas av olika faktorer som bidrar till hur deras åsikter i frågan är 
utformade. Personlig bakgrund, värderingar, ålder, och kön kan vara variabler som 
avspeglas omedvetet eller medvetet i inställningen till olika frågor och beslut. Också 
den förväntade egennyttan, som kommer av ett visst beslut, kan påverka aktörens 
attityd.22 Den binära uppdelningen av makten gör att människan fastnar i ett låst och 

                                                           
17 Tonell, L.,2005, sid. 324 
18 Allen, J., 2004, sid.22 
19 Tonell, L., 2005, sid. 322 
20 Coates, 2004, sid. 633 
21 Hall, P., 1979, sid. 243ff 
22 Tonell, L., 2005, sid. 322 
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oflexibelt sätt att se på makt, där uppdelningen medför att andra tankar kring makt och 
maktstrukturer väljs bort. Att dela in maktbegreppet i endast två delar utelämnar andra 
tolkningar och gör begreppet snävare.23 

2.3 Rationell planering  
Redan under upplysningen förekom rationalitet som ett vedertaget uttryck. Detta har 
sedan blivit en av grundpelarna inom den ekonomiska teorin mycket tack vare Adam 
Smith och Johan Stuart Mill. ”Rationalitet innebär att man inför en beslutssituation 
väljer det alternativ som bäst tillgodoser beslutsfattarens materiella intressen eller 
påvisbara nytta24.”  Detta kan tillämpas inom olika discipliner, där nationalekonomin tar 
upp hur företag och verksamheter ska placeras för att få ut största möjliga nytta. I fysisk 
planering kan rationalitetsbegreppet appliceras på hur marken utnyttjas. Vad ska 
markanvändningen resultera i, ekonomisk tillväxt eller social rättvisa? Och vad värderas 
högst?25  
 
Enligt den amerikanska planeringsteoretikern John Freidmann finns det två typer av 
rationalitet, marknadens rationalitet och social rationalitet. Marknadens rationalitet 
innebär att egennyttan för individer och företag skall tillfredsställas. Man strävar efter 
ett så kallat pareto optimum, vilket betyder att marknadens aktiviteter sker utan 
medveten samordning av beslut, så länge några i samhället får det bättre utan att någon 
får det sämre. Om detta sker ökar också den samhällsekonomiska nyttan. Denna 
ekonomiska modell fungerar dock bara om det råder perfekt konkurrens och fullständig 
information. Dessa förhållanden existerar inte i verkligheten och därför kan detta 
synsätt endast fungera till fullo i teorin. Sociala konsekvenser till följd av marknadens 
rationalitet skulle kunna vara segregation, arbetslöshet och så vidare. På grund av detta 
krävs det en social rationalitet som kan väga upp marknadens rationalitet. Den sociala 
rationaliteten bygger på att kollektiva intressen går före enskilda individers intresse. 
Utgångspunkten är att skapa social välfärd. Dessa två synsätt har helt olika grundval 
och det kan medföra konflikter i synen på vad som är rationellt. Samhällsplaneringens 
uppgift är att försöka skapa en jämvikt mellan de två typerna av rationalitet. Planeringen 
måste ta hänsyn till de sociala aspekterna i samhället och till kollektivets intressen, 
samtidigt som det är av stor vikt att samhällsplaneringen fungerar som ett stöd för 
företag och deras etableringar. Om ett företag placerar sig i en kommun kan detta skapa 
marknadsrationalitet men också på lång sikt social rationalitet.26  
 
Den rationella planeringsmodellen utgår från ett i förväg uppställt mål som planeraren 
försöker uppnå genom att följa en i förväg uppgjord strategi. I denna modell för 
planering är nästa steg att utveckla olika handlingsalternativ för projektet. Här utreds 
vilket av de olika handlingsalternativen som medför mest nytta och vilka konsekvenser 
det får, ekonomiskt, miljömässigt och socialt. För att ta reda på vilket förslag som är 
bäst lämpat görs en konsekvensbeskrivning. Planeringsprojekt kan ha olika nytta för 
olika intressenter och genom en så kallad kostnadsnyttoanalys (cost-benefit analys) kan 
den sammantagna nyttan sammanställas. När valet av alternativ är fastställt antas planen 
och nästa steg i modellen är genomförandet. Ofta görs många erfarenheter vid 
genomförandet av projekt och det är meningen i rationell planering att dessa 

                                                           
23 Allen, J., 2004, sid.25 
24 Nyström, J., 2003, sid. 80 
25 Ibid., sid. 80 
26 Ibid., sid. 83f  
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erfarenheter skall tas till vara och användas vid nästa projekt.27 
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Fig. 2. Den rationella planeringsmodellen   
Källa: Nyström, J. (2003) sid. 81. 
 
Det kan vara svårt att i verkligheten exakt följa den rationella planeringsmodellen, ofta 
måste förändringar göras för att passa verklighetens omständigheter i 
planeringsprocessen. Kanske måste de olika faserna i modellen utföras parallellt för att 
inte målen ska bli förlegade och inaktuella med tiden. Det kan till exempel vara mycket 
viktigt att ta hänsyn till genomförandeprocessen, när målen ska utarbetas. Det kan också 
vara nödvändigt att ta vara på erfarenheter under hela planeringsprocessens gång, inte 
bara efter avslutat projekt, som det visas i modellen. Denna modell kan kallas den 
modifierade planeringsmodellen och bygger på den rationella planeringsmodellen, men 
där processer kan ske parallellt och där det sker en kontinuerlig återföring av 
erfarenheter.28 
 
Den amerikanske författaren Charles E. Lindblom beskriver två former av rationell 
planering. Den ena benämner han som rotmetoden och kan förklaras som den mer 
traditionella formen av rationell planering. Metoden utgår från ett helhetstänkande där 

                                                           
27  Nyström, J., 2003, sid. 80 
28  Nyström, J., 2003, sid. 81f 
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planeringen sker med förutbestämda mål. Planeringsprocessen från början till slut är i 
förväg fastställd. Den andra kallar författaren för grenmetoden och den utgår från ett 
successivt handlande. Grenmetoden kan ses som en förgrening ur den mer traditionella 
rotmetoden. Lindblom jämför dessa båda planeringsteorier och förklarar dem i detalj 
genom att beskriva tjänstemannarollen i de båda teorierna, där skillnader och likheter 
åskådliggörs. För att förstå grenmetoden krävs det en grundläggande förståelse av 
rotmetoden. 29 
 
Grenmetoden kan liknas vid den modifierade rationella planeringsformen, som stegvis 
tar sig framåt i planeringsprocessen istället för ett förutbestämt helhetsbegrepp. Detta 
kallar Lindblom för vetenskapen om Muddling through. Vetenskapen om Muddling 
through kan ses som en utveckling av den rationella planeringsteorin, där större hänsyn 
till medborgarinflytande och omvärldens värderingar tas. Muddling through anpassar 
sig till det omvärldens förändringar och är inte lika statisk som den traditionella 
rationella planeringen.30 
 

2.4 Utmaningar för stora planeringsprojekt 
Stora planerings projekt innebär stora finansieringsbeslut och det är viktigt att 
tillförlitliga prognoser görs för att hålla den ursprungliga tidsramen och minimera 
kostnadsöverskridelser. Planeringsprocessens beslut grundar sig i hur analytiker, 
planerare och beslutsfattare tror att framtidens samhälle kommer att se ut. För att kunna 
genomföra lyckade planeringsprojekt behövs det pålitliga prognoser för framtiden.31 

2.4.1 Beslutsprocessen i stora planeringsprojekt 
En viktig del i processen kring stora infrastrukturella planeringsprojekt är 
ansvarsfrågan. Vem eller vilka bär ansvaret för projektets budget och för att projektet 
blir verkställt på ett tillfredställande sätt både för finansiärer och för användarna av 
infrastruktursatsningen. Den danske forskaren Bent Flyvbjerg har specialiserat sig på 
megaprojekt och tar upp fyra grundläggande verktyg för att åstadkomma ett mer 
ansvarsfullt beslutsfattande i megaprojekt.32  
 
Öppenhet: Att allmänheten kan ha möjlighet till insyn i det offentliga systemets arbete 
är grundläggande för att upprätthålla ansvaret. Megaprojekt tenderar att bli bättre när 
samhällsmedborgare har insyn i arbetet. Ett argument mot insyn och öppenhet skulle 
vara att detta drar ut på beslutsprocessen och blir därmed mycket kostsamt. Å andra 
sidan utan öppenhet riskerar planeringsprojekt av denna storlek att få massiv kritik och 
därmed spräcka tidsramen. Massiv kritik kan också leda till att kompromisslösningar 
tvingas fram, som bidrar till ett dåligt slutresultat. Att det offentliga systemets arbete är 
öppet för allmänheten är en del av demokratin.33 
 
Måldrivna projekt: Strategin bygger på att målet för projektet sätts upp i förväg och 
efterföljs sen. I dessa projekt prioriteras tekniska innovationer bort till förmån för 
samhällsnytta där ett helhetsgrepp är grundläggande.34 
                                                           
29 Lindblom, C., 2003, sid. 197 ff 
30 Ibid., sid. 197 ff 
31 Hall, P., 1979, sid. 242 ff 
32 Flyvbjerg ,,B. et.al, 2006 sid. 110 
33 Ibid., sid. 111f 
34 Ibid., sid. 115f 
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Reglerat system: Lagar och regler kontrollerar megaprojektens ekonomiska 
verkställande. I och med att det finns ett regelverk kan staten ha en chans att få en 
kostnadsöverblick över projektet innan besluten är fattade.35 
 
Riskkapital: Vem som investerar i megaprojekten har också stor betydelse för 
ansvarsfrågan. Privata finansiärer som riskerar en del av sitt kapital tenderar att fatta 
bättre beslut för projektet, när det gäller ekonomi och tidsplan, än statligt anställda som 
inte känner av verkningarna av besluten. Riskkapitalbaserad finansiering kan bidra till 
en högre effektivitet i projektet.36 
 
Stora planeringsprojekt inom infrastrukturområdet har fått en alltmer central del i 
dagens politik. I samhället idag är kommunikation på olika nivåer antingen med internet 
eller med hjälp av stora vägar viktigt. Infrastrukturen gör att avstånden minskar. 
Flyvbjerg menar att status och välfärd är förknippat med de människor som förstår att 
utnyttja att de fysiska avstånden i världen krymper. Dagens infrastrukturella möjligheter 
är början på en ny världsordning där pengar, varor och människor kan förflyttas 
friktionsfritt. Detta kallar Bent Flyvbjerg för Zero-Friction Society.37 

2.4.2 Tidsramar och kostnadsöverskridelser 
I artikeln What causes Cost Overrun in Transport Infrastructure Projects? Konstaterar 
Bent Flyvbjerg att det finns tre huvudsakliga variabler som är orsakerna till att 
kostnadsökningar ofta sker i stora projekt. Dessa tre variabler är storleken på projekten, 
längden på genomförandefasen och hur ägandeskapet i projektet ser ut. Om planeringen 
och genomförandet går långsamt, kan detta innebära en fördyring. Därför är det viktigt 
att parterna så snabbt och smärtfritt som möjligt kommer överens om en strategi som 
alla kan acceptera. För varje år som går mellan beslut och byggstart i megaprojekt 
förväntas kostnadsökningarna öka med 4,64 procent enligt Flyvbjerg.38  
 
I stora infrastrukturprojekt är det mycket vanligt med kostnadsöverskridelser. Ett sätt 
för att minska ökande kostnadsöverskridelser är att kartlägga och åskådliggöra riskerna 
som finns. Ofta är huvudorsaken till ökade kostnader bristen på verklighetsförankring i 
de initiala kostnadsberäkningarna. Det är mycket svårt att prognostisera hur lång tid ett 
stort planeringsprojekt kommer att ta och hur stora de slutgiltiga kostnaderna blir. Om 
projektet drar ut på tiden kommer detta också att leda till ökade kostnader. Ett problem 
är att kostnaderna för förseningar av ett projekt underskattas. Många stora 
infrastrukturprojekt speciellt tunnelbyggen är tekniskt komplicerade att genomföra, 
vilket innebär en stor ekonomisk risk. Det är viktigt att göra en grundlig analys av de 
naturliga förutsättningarna det vill säga att undersöka hur till exempel geologin ser ut. 
Att undersöka berggrund och andra naturliga förutsättningar på byggplatsen är 
avgörande för att kunna göra realistiska prognoser för byggtid och kostnader.39 
Kostnaderna är beroende av byggteknik, materialval och markpriser, vilket också är 
sammankopplat till lägesvärdet i staden.40 

                                                           
35 Flyvbjerg, B., 2006, sid. 118f 
36Flyvbjerg, B., 2006., sid. 120f 
37 Ibid., sid. 2f 
38 Flyvbjerg, B., 2004 sid. 11 
39 Flyvbjer, B., 2006 sid. 46 
40 Snickars, F.,1993 sid. 17 
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2.4.3 Prognoser 
Planeringsprocessens beslut grundar sig i hur analytiker, planerare och beslutsfattare 
tror att framtidens samhälle kommer att se ut. Det är mycket svårt att upprätta säkra 
prognoser, men med hjälp av statistik och numeriska analyser kan prognoserna bli 
säkrare. En viktig orsak till misslyckade planeringsprojekt är osäkerhet i prognoserna 
kring planerings-och beslutsprocessen.41  
 
Oftast görs prognoser som är för positiva. Förespråkarna för projekten presenterar 
glädjekalkyler för att överhuvudtaget få projekten godkända och genomförda. Många 
projektförespråkare lyckas frammana fantasiprognoser som underskattar de verkliga 
kostnaderna, övervärderar regional utveckling, överskattar statsintäkternas omfattning 
och underskattar de rumsliga efterföljderna för omgivningen. I många fall är det inte de 
bästa eller de mest nödvändiga projekten som kommer till byggstart, utan projekten är 
ett uttryck för en liten maktlysten elits önskan. Genom felaktiga prognoser blir projekt 
genomförda, som aldrig hade blivit realiserade om beslutsfattarna vetat vad den 
slutgiltiga notan landat på. Detta kan liknas vid en inverterad Darwinism.42 Att göra 
trovärdiga prognoser är en av grundbultarna för att projekten ska hålla tidsramen och 
budgeten. Ofta bottnar misslyckanden av stora planeringsprojekt i bristfälliga prognoser 
inför framtiden. Peter Hall delar in huvudorsakerna till dessa misslyckanden i tre 
osäkerhetskategorier.  
 
Osäkerhet i omgivningen; Detta är en osäkerhet som ligger utanför det direkta 
beslutssystemet. I planeringsprocesser och inför byggandet av stora planeringsprojekt är 
det viktigt med säkra prognoser både för efterfrågan och för kostnader. Det är nästan 
omöjligt för planerare att göra säkra antaganden om hur människors beteende kommer 
att se ut i framtiden, hur mycket befolkningen kommer att öka eller hur flyttströmmarna 
ser ut på längre sikt. Planerare kan bara göra antaganden baserade på erfarenheter. 
Samhällsförändringar och förändring av efterfrågemönster är mycket svårt att förutse. 
Ändå måste planerare försöka göra så realistiska och säkra prognoser som möjligt.43 
 
Osäkerhet i angränsande beslutsområden: I beslutsprocessen kan tjänstemän ta intryck 
av hur andra i likartade positioner ska rösta. Detta kan gälla inom samma organisation, 
men det kan också handla om att beslutsfattare påverkas av beslut som tas i andra 
organisationer som behandlar frågor inom samma övergripande område, men det kan 
också omfatta påverkan av beslut inom samma organisation. Beslut inom områden som 
tangerar beslutområdet kan inverka på hur beslutsfattarna väljer att rösta.44 
 
Osäkerhet i värdeföreställningen: Den gemensamma föreställningsvärlden kan över tid 
förändras. Värdegrunden kan förändras radikalt och övergripande hos mänskligheten. 
Ett sådant skeende är mycket svårt att förutse.45  

                                                           
41 Hall, P., 1979, sid. 5 
42Flyvbjerg, B., 2005 sid. 18 f 
43 Hall, P.,1979, sid. 5 
44 Ibid., sid. 5 
45 Ibid. 
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2.5 Teorisammanfattning 
Teorisammanfattningen ska syfta till att förtydliga mina teoriers tillämpning i 
fallstudien om Citybanan. Det övergripande målet för transportpolitiken är att den ska 
uppfylla krav på hållbarhet ur ett socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt 
perspektiv. Denna transportpolitiska vision innebär att järnvägstransporter i framtiden 
ska vara anpassade till natur-och kulturmiljö, samtidigt som de ska vara ekonomiskt 
effektiva.46 Mot bakgrund av detta mål för transportpolitiken kan teorin om Campbells 
triangel och dess konflikter appliceras på processen kring Citybanan. 
 
Både formella och informella aktörer har haft betydande roller för hur beslutsprocessen 
i Citybanan utformats. Även om besluten formellt fattas av den administrativa makten 
har det funnits ett stort antal organisationer på olika nivåer som påverkar denna process. 
 
Den rationella planeringsmodellen arbetar efter i förväg uppsatta mål. Denna 
traditionella planeringsmodell fungerar i teorin men inte fullt ut i praktiken. I 
verkligheten kan det vara nödvändigt att modifiera modellen för att öka effektiviteten 
och för att målen inte ska bli inaktuella. Tankarna kring den rationella 
planeringsmodellen är väldigt tillämpbara i fallet Citybanan. 
 
Stora planeringsprojekt medför stora investeringsbeslut och för att fastställa kostnader 
och tidsramar är det viktigt att göra tillförlitliga prognoser. Det är oftast mycket svårt att 
göra säkra prognoser. Vanligt förekommande när det gäller kostnadskalkyler är att för 
positiva prognoser görs för att få projekt genomförda. Detta kan leda till att tidsramarna 
spräcks. För att minimera kostnader och för att åstadkomma ett mer ansvarsfullt 
beslutsfattande finns fyra grundläggande verktyg. Dessa är öppenhet, måldrivna projekt, 
reglerat system och riskkapital. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

                                                           
46 www.vv.se 2006-12-29 



 

 
 

19 

 

3. Planeringsförutsättningar för Citybanan 

3.1 Den formella beslutsordningen: Kommun, landstin g, stat 
I Sverige finns det formella demokratiska beslutssystemet på tre nivåer, riket, 
landstingen och kommunerna. De har olika arbetsområden men den grundläggande 
strukturen är densamma. På alla tre nivåer är beslutsfattarna folkvalda. Utvecklingen går 
mot att landsting och kommuner blir mer självständiga och får större frihet inom sina 
beslutandeområden.47

 
Beslutssystemet på riksnivå består av riksdag och regering. 

Regeringen styr riket under ansvar inför riksdagen. Ansvarsområdena är på en 
övergripande nivå och arbetet sker i olika myndigheter, affärsverk och statliga bolag. 
Riksdag och regering styr samhället, myndigheter, kommuner, landsting och företag 
m.m. genom lagar och förordningar. Regelstyrningen är dess viktigaste uppgift. Sedan 
1995 påverkas det politiska arbetet i Sverige även av politiska beslut i EU. Riksdag och 
regering i Sverige måste i vissa fall ta hänsyn till EUs regler.48  
 
Sverige är ett av länderna i Europa där kommunen har en mycket framträdande roll i 
samspelet mellan kommun och stat. I Sverige har kommunerna stöd i grundlagen och 
har därmed rätt till stort självbestämmande. Genom att flytta uppgifter till kommunerna 
åstadkommer staten en decentralisering av makten. Detta innebär att politiska beslut 
inom vissa områden flyttas till lokal nivå och på så vis tas besluten närmare 
medborgarna och där de ska gälla.49 
 
Kommunen har egen beskattningsrätt och den ansvarar för en stor del av den offentliga 
samhällsservicen till medborgarna. Enligt kommunallagen är det kommunerna själva 
som avgör var gränsen för deras arbete går, men de får inte inkräkta på statens eller 
landstingets verksamhetsområden. Kommunernas självstyrelse kan ses som en slags 
delegering av statens makt inom nationalstaten. Staten kan när som helst genom 
lagstiftning besluta om nya uppgifter, som ska eller inte ska falla inom kommunens 
ansvarsområde. En annan faktor som avgränsar kommunens verksamhet är budgeten där 
skatteintäkter är den största posten.50 
 
Kommunerna i Sverige har ett så kallat planmonopol och det är kommunen som sköter 
planeringsprocessen. Planeringsprocessen regleras av plan-och bygglagen (PBL), där ett 
av målen är att processen ska vara öppen och att medborgarnas röster skall göras 
hörda.51 PBL reglerar kommunens roll i planeringsprocessen. Här ska också formerna 
för den fysiska planeringen anges och också riktlinjer för bedömningar av allmänhetens 
intressen ses över. Lagen ska alltså hantera konflikter mellan olika intressegrupper i 
samhället.52 Den bestämmer hur planeringsprocessen ska gå till och vilka delar som ska 
ingå. Varje kommun har en översiktsplan som redogör för kommunens nuvarande och 
framtida markanvändning. 
 
De formella aktörerna i beslutsprocessen är staten genom Banverket, Stockholms läns 
                                                           
47 Birgersson, B.,O, 2003 sid. 19 ff 
48 Ibid. 
49 Ibid., sid. 96f 
50 Ibid., sid. 98f 
51 www.boverket.se 2006-12-10 
52 Nyström J. 2003, sid. 144 
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landsting och Stockholms stad. Dessa instanser har den formella beslutsrätten under 
processen. Det är också deras ansvar att komma överens om en lösning när det gäller 
finansieringen. 

3.2  De olika aktörerna i projektet 
Strukturer kring makt finns överallt i samhället och det är en nödvändig kunskapsgrund 
att åskådliggöra och beskriva informell makt och formell makt och deras olika 
gällandeytor. Detta för att försöka förstå hur maktförhållandena i processen kring 
Citybanan hittills har sett ut. De formella aktörernas funktion har jag beskrivit tidigare i 
kapitel 3.1 Den formella beslutsordningen, och här fokuserar jag på de informella 
krafterna i processen. De aktörer som jag har valt att ta upp är ett urval av informella 
aktörer som har påverkat. På grund av begränsad tid har det inte varit möjligt att 
undersöka alla organisationer och faktorer som har påverkat Citybanan. 
 
Ett exempel på informell makt i projektet Citybanan är den ideella organisationen 
Järnvägsforum, som arbetar med att förbättra villkor för järnvägen rent allmänt, där 
infrastruktursatsningar är den gemensamma nämnaren. Järnvägsforum är en 
branschorganisation i järnvägsvärlden som sammanlagt har ett tjuogotal medlemmar. 
Järnvägsforum har hela tiden sett Citybanan som det mest tillfredställande alternativet 
som lösning för spårtrafiken i Stockholm och med hjälp av bland annat debattinlägg 
försöker Järnvägsforum skapa opinion och lobba för Citybanan.53  
 
Mälardalsrådet är ett annat exempel på en organisation som påverkat arbetet med 
Citybanan. Mälardalsrådet är en intresseorganisation som företräder kommuner och 
landsting kring Mälaren som kommer att påverkas av byggnationen. Rådet kan ses som 
ett mellanting mellan formell och informell maktutövare, då de organisationer som är 
medlemmar är kommuner och landsting runt om i Mälarregionen som därmed har den 
formella maktens beteende samtidigt som organisationen inte har någon faktisk 
beslutanderätt i sakfrågan Citybanan. Mälardalsrådet anser att Citybanan bör byggas 
och att detta är en mycket viktig åtgärd för hela regionens tillväxt. Mälardalsrådet har 
spelat en central koordinerande roll för att samla en mängd medlemmar och andra 
aktörer som önskade lyfta fram behoven av en ökad spårkapacitet genom Stockholm. 
Mälardalsrådet har med hjälp av egna trafikexperter gjort utredningar som visar att 
Citybanan är den bästa lösningen för att tillgodose kapaciteten.54 
 
En organisation som varit mer kritisk till Citybanan är föreningen Säkerhet och miljö i 
Vasastan som är en partipolitiskt oberoende grupp som arbetar för att motverka de 
tunga transporter som Citybanan leder till. Föreningen är inte emot själva Citybanan 
utan vänder sig mot transporterna med schaktmassor som måste transporteras genom 
Vasastan. Detta är ett exempel på ett klassiskt Not In My Back Yard (NIMBY) fenomen. 
Denna grupp har försökt påverka besluten av Citybanan genom namninsamlingar och 
genom att skicka skrivelser till beslutsfattarna.55  
 
På organisationens hemsida finns en text publicerad som beskriver medlemmarnas 
inställning till den formella beslutsorganisationen. Texten är skriven av Douglas Adams 
och är hämtad ur hans bok "Liftarens guide till galaxen". Texten innehåller enligt 
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organisationen en träffande beskrivning av hur det går till när man upplyser berörda 
medborgare vid större byggprojekt. 
 
Utdrag ur första kapitlet av Douglas Adams" Liftarens guide till galaxen”:  
 
” -- Men planerna har funnits tillgängliga på  
  planeringskontoret de senaste nio månaderna. 
    -- Visst. Så fort jag fått veta om det gick jag raka vägen 
  för att få se dom, igår eftermiddag. Ni hade inte direkt 
  ansträngt er för att få uppmärksamhet kring dom, eller 
  hur? Jag menar, i stil med att säja det till nån, eller så? 
    -- Men planerna fanns utställda... 
    -- Utställda? Jag blev tvungen att gå ner i källaren för 
  att få se dom. 
    -- Där ligger utställningsavdelningen. 
    -- Jag var tvungen att ha med mig en fackla. 
    -- Det var väl fel på lyset. 
    -- Det var fel på trappan också. Den var borta. 
    -- Men ni hittade planerna, eller hur? 
    -- Jo tack, dom fanns utställda längst ner i ett låst  
  arkivskåp som var inställt i en före detta toalett, med en 
  skylt på dörren där det stod "Varning för leoparden".”56 
 
Detta ger en bild av hur Säkerhet och miljö i Vasastan är inställda till den formella 
makten. 

3.3 Regional utveckling, ekonomisk tillväxt och tra nsporter i 
Stockholm 
Stockholmsregionen har under de senaste decennierna förändrats. Befolkningen har 
ökat med cirka en procent om året de senaste femton åren, vilket innebär en ökning på 
16 000 invånare per år. Inflyttningen till storstäderna och speciellt till Stockholm har 
varit mycket omfattande och denna stora befolkningsökning har bidragit till en 
kapacitetsbrist inom många sektorer däribland transportsektorn.57  
 
Transportmedlen har dock förbättrats, även kapaciteten när det gäller järnvägstrafiken 
har blivit bättre, men inte tillräckligt. Med hjälp av de förbättringar som skett och på 
grund av tekniska innovationer har Stockholmsregionen förstorats, där hela Mälardalen 
kan sägas ingå. Det har blivit lättare att pendla från längre avstånd på kortare tid vilket 
innebär att regionen växer. Fortsätter befolkningen i Stockholmsområdet att öka i 
samma takt som de senaste tio åren behövs utbyggnader av transportsystemet för att 
upprätthålla produktiviteten och möta konkurrensen mot andra storstadsregioner. 
Regional tillgänglighet är mycket viktigt för att Stockholm ska kunna behålla sin 
position som tillväxtmotor i Sverige. Regionen kring Stockholm har expanderat 
dramatiskt under de senaste decennierna utan att transportsystemets kapacitet har 
förstärkts. En förbättring måste ske när det gäller alla transportslag men dessutom måste 
åtgärder genomföras för att förbättra samordningen mellan olika transportslag.58 
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Pendeltågstrafiken är en oerhört viktig del i Stockholms transportsystem för att 
sammanbinda delar av regionen på ett snabbt och effektivt sätt. Både regionaltågen och 
pendeltågens kapacitet måste ökas för att möta behovet bland resenärerna. Ett led i att 
förbättra pendeltågstrafiken är tätare avgångar. Om detta ska kunna vara möjligt måste 
spårkapaciteten utökas. I dag delar både fjärrtåg, regionaltåg och pendeltåg på de två 
spåren som går mellan Södra station och Stockholms central. Kapaciteten är idag 
maximalt utnyttjad och det är just sträckan söder om Stockholms central som är det 
största problemet. Enligt Den regionala utvecklingsplanen 2001 är en pendeltågstunnel 
det vill säga Citybanan den enda lösningen som kan möta behovet för den framtida 
kapaciteten.59 Banverket grundar kapacitetsberäkningarna i sina utredningar om 
Citybanan på de fakta från Den regionala utvecklingsplanen 2001 för 
Stockholmsregionen(RUFS) som Regionplane-och trafikkontoret presenterar.  

                                                           
59 Regionplane-och trafikkontoret, 2003, sid. 62 f 
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4. Berättelsen om processen kring Citybanan 
Min empiri ska åskådliggöra händelseförloppet runt processen kring Citybanan genom 
en kronologisk berättelse som sträcker sig från år 2000, då Banverket fick i uppdrag av 
regeringen att utreda hur bristen på spårkapacitet i Stockholm ska lösas, till år 2006. I 
det inledande avsnittet presenteras översiktligt en bakgrund till projektet. 

4.1 Bakgrund till projektet 
I dagens läge består järnvägstrafiken i Stockholm endast av två spår mellan Stockholm 
Södra och Stockholms central. Denna dubbelspårslösning invigdes 1871, när järnvägen 
byggdes. Varje dygn passerar cirka 500 tåg vilket betyder att maxkapaciteten är 
utnyttjad. 60 Banverket har sedan slutet av 1980-talets slut utrett hur kapaciteten skulle 
kunna ökas.  
 
Befolkningen i Stockholmsområdet har ökat markant de senaste trettio åren och 
befolkningsökningen har varit störst under 1990-talet. Den starka ökningen av 
invånarantalet hänger samman med Stockholms förstärkta roll som tillväxtmotor för 
hela Sverige. Denna utveckling skapar ett pendlingsomland som sträcker sig över hela 
Mälardalen, där bostäder och arbetsplatser är geografiskt utspridda.61 
 
Med en växande befolkning och en växande tillväxt behöver regionen ett utvecklat 
transportnät för att upprätthålla produktiviteten. Spårsträckan mellan Älvsjö och 
Stockholms central är extremt hårt trafikerad och den nuvarande dubbelspårlösning är 
otillräcklig för att möta kapacitetsbehovet. Tre av fyra järnvägstransporter börjar eller 
slutar i Stockholm och med obefintliga tidsmarginaler leder kapacitetsbristen till att det 
uppstår störningar i trafiken som ofta fortplantar sig i hela järnvägsnätet.62 
Kapacitetsbristen var akut och det hade den varit länge, och en lösning var nödvändig. 

4.1.1 Tredje spåret 
Ett av huvudförslagen på spårlösning var det så kallade tredje spåret, vilket innebar att 
ytterligare ett spår skulle byggas parallellt med det nuvarande dubbelspåret. Tredje 
spåret sträcker sig från Södermalm över Söderström, korsar Riddarholmen för att sedan 
fortsätta över Norrström vidare till Stockholms Centralstation.63 Tredje spårets historia 
går långt tillbaka i tiden. Ända sen järnvägen byggdes i Stockholm har diskussioner 
förts om hur förbättringar av spårkapacitet skulle kunna göras.64 1967 färdigställdes 
Centralbron och den så kallade getingmidjan fick sitt nuvarande utseende. 
Getingmidjans utformning och dagens kapacitetsbrist beror på en rad olika beslut som 
tagits under1850, 1860, 1920 och 1940-talen. Dessa olika tidsepoker har haft olika ideal 
för staden som format dess arkitektur och gjort avtryck i transportsystemens utförande 
och utveckling.65 
 
1988 lade chefen för Statens Järnvägar SJ, Stig Larsson ytterligare en gång fram ett 
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62  Ibid., sid.6 
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65 Ibid., sid. 19 
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förslag om ett tredje spår över Riddarfjärden.66 Till detta förslag fanns ett motförslag 
som innebar en tågtunnel under centrala Stockholm, nuvarande Citybanan. Detta förslag 
kom från Monica Andersson som vid denna tid var nytillträtt byggnads- och 
miljöborgarråd i Stockholm. Vid denna tidpunkt ansåg inte SJ tågtunneln som ett 
realistiskt alternativ på grund av de alltför höga kostnaderna. Larsson menade att ett 
tunnelbygge medför en komplex konstruktion, som därmed drar ut på tiden, och 
spårkapaciteten måste utvidgas omedelbart.67 Stockholms trafiksituation var ohållbar 
både när det gällde vägnätet och järnvägstrafiken. Den dåvarande riksbankschefen 
Bengt Dennis fick i uppdrag av regeringen att inleda förhandlingar med de olika 
politiska partierna och utarbeta lösningar som skulle förbättra Stockholms 
trafiksituation och minska miljöproblemen. Tredje spåret sågs som en viktig dellösning 
för Stockholms trafikproblem.  
 
Projektet tredje spåret mötte massiv kritik från olika håll. Betydande 
kulturpersonligheter och flera organisationer och institutioner uttryckte sitt missnöje. 
Stockholms stadsmuseum, Skönhetsrådet och Stadsstudiecentrum var några som 
menade att tredje spåret skulle medföra kulturhistoriska förluster för huvudstaden. En 
av de främsta kritikerna var arkitekten Stefan Gûnter som ansåg att tredje spåret skulle 
innebära alltför stora intrång i stadsmiljön. Han menade att stadshuset skulle bli avskilt 
från övriga staden. Även Skönhetsrådets vice ordförande Hans Wästberg tyckte att 
tredje spårets utformning skulle förstöra den unika miljön kring Riddarholmen.68 
 
Samtidigt som stark kritik riktades mot tredje spåret från flera håll presenterades en rad 
andra alternativ för hur Stockholms spårtrafikproblem skulle kunna lösas. Förslagen 
presenterade alternativa dragningar för framtida spår. En av de mest genomarbetade 
idéerna kom från Miljöförbundet genom Eie Herlitz och Jan Wiklund. Deras program 
som kallades högklassig kollektivtrafik grundade sig på att Stockholms 
kollektivtrafiknät i framtiden skulle vara automatiskt. Här presenterades en ny 
pendeltågslösning med två spår som skulle gå från Älvsjö till Tomteboda, med 
underjordiska stationer vid Liljeholmen, Fridhemsplan samt Karolinska sjukhuset. I och 
med denna lösning skulle ett tredje spår bli onödigt. Dessutom skulle inte all spårtrafik 
behöva passera genom Stockholms central.69 
 
I början av 1990-talet riktades också kritik mot hur den finansiella fördelningen mellan 
kollektivtrafik och vägprojekt såg ut i Dennispaketet. Många kritiker menade att det 
satsades alldeles för stora ekonomiska resurser på biltrafikslösningar i jämförelse med 
kollektivtrafiken. Det var just finansieringen som var den mest svårlösta konflikten för 
de politiska partierna. Efter många turer träffades en principöverenskommelse i början 
av 1991 som innebar att de politiska partierna enades om att satsa 28 miljarder på väg-
och spårprojekt de närmaste 15 åren. Denna överenskommelse kallades 
Dennisöverenskommelse 1. 

 
 

4.1.2 Banverket fortsätter att utreda frågan om spå rlösning i 
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68 Ibid., sid.30 
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Stockholm 
Banverket försöker sedan genom flertalet utredningar hitta lösningen för spårtrafiken 
genom Stockholm. Spårlösningar i Stockholm som presenterades 1992 av Banverket 
kom till på grund av att man i arbetet med Dennispaketet efterfrågade mer kunskap om 
vilka spårlösningar som var möjliga. Dennisförhandlarnas förslag, det tredje spåret, 
hade mött omfattande kritik och därför behövdes det en utförligare utredning, där fem 
olika förslag redovisades. Bland förslagen fanns bland annat tredje spåret, 
Kungsholmenbanan och pendeltågstunneln.70 
 
Tredje spåret antogs i en detaljplan av Stockholms stad 1994, men på grund av massiv 
kritik avslog regeringen detaljplanen i maj 1995. Kritiken riktades mot att tredje spåret 
innebar stora intrång i den kulturhistoriska stadsmiljön. Detta resulterade i att 
Riddarholmskomittén tillsattes för att utreda kollektivtrafiksituationen i Stockholm. 
Samtidigt fick Banverket i uppdrag att framställa en rapport, som återigen skulle utreda 
olika alternativ av spårlösningar. Utredningen fick namnet Nya spår genom Stockholm 
och var färdig i augusti 1996. Denna utredning fokuserade på en tunnellösning under 
centrala Stockholm och tog upp sex olika alternativ, där fyra av förslagen behandlade 
olika tunnellösningar för pendeltåg, en ny ytspårslösning och slutligen en 
fjärrtågstunnellösning med en ny underjordisk centralstation. Banverket skrev i 
rapportens inledning att man i det fortsatta arbetet skulle ta hänsyn till de beslut som 
framkom i den av riksdagen godkända Stockholmsöverenskommelsen 
(Dennisöverenskommelsen). Banverket drog i utredningen från 1996 slutsatsen att en 
tunnellösning skulle möta kapaciteten betydligt bättre än ett tredje spår, men 
kostnaderna för en tunnel skulle bli betydligt högre än för ytspåret.71 
 
Många ifrågasatte och kritiserade tredje spåret på grund av att det skulle göra stora 
intrång i den känsliga stadsmiljön på bland annat Riddarholmen, vilket var ett starkt 
motargument för tredje spåret. Riddarholmskomittén försökte finna en totallösning och 
samtidigt väga in olika målgruppers intressen. Kapacitetsbehovet stod mot bevarandet 
av kulturmiljön. I slutbetänkandet som kom 1996 rekommenderade 
Riddarholmskomittén att ett tredje spår skulle byggas och Centralbron ersättas med en 
tunnel för biltrafiken. För att göra verklighet av denna rekommendation utsågs en 
förhandlingsman som fick i uppgift att lösa finansieringen för detta förslag. Snabbt 
framkom det att förslaget med att lägga biltrafiken på Centralbron i tunnel saknade 
tillräckligt underlag. Med detta som bakgrund gav regeringen i juni 1998 Banverket och 
Vägverket i uppdrag att bland annat utreda de tekniska och ekonomiska 
förutsättningarna för en ökad järnvägskapacitet och att analysera vilka konsekvenser 
olika alternativ skulle få ekonomiskt och miljömässigt. Utredningen Järnvägsspår och 
vägförbindelser genom centrala Stockholm var färdig i september 1999 och i rapporten 
analyserades främst två förslag, en pendeltågstunnel där Centralbron fortsätter att vara i 
ytläge och ett tredje spår med biltrafiken från Centralbron i en tunnel.72 
 
Även i utredningen från 1999 kom Banverket fram till att pendeltågstunneln skulle 
medföra större kapacitet än tredje spåret. Pendeltågstunneln redovisades här som ett 
billigare alternativ och detta berodde på att en nedsänkning av biltrafiken på 
Centralbron skulle bli mycket kostsam. När det gällde framtida handlingsfrihet var det 
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omöjligt att bygga pendeltågstunneln om biltrafiken över Centralbron lades i en tunnel. 
Det vill säga det var endast möjligt att genomföra ett av dessa alternativ.73 

4.2 Arbetet kan börja 
I detta avsnitt beskrivs händelseförloppet kring processen runt Citybanan mellan åren 
2000 och 2006. Berättelsen följer händelserna i kronologisk ordning. 

4.2.1 År 2000- 2003 
Den 14:e december år 2000 gav regeringen Banverket i uppdrag att utreda en lösning 
för hur spårkapaciteten i Stockholm kan förbättras.  Kapaciteten var 
underdimensionerad sedan länge och en lösning var nödvändig. Från år 2000 och fram 
till februari 2002 arbetade Banverket med en förstudie av hur kapacitetsbristen kunde 
lösas. Förstudien var det första steget i den formella planeringsprocessen. Innan 
förstudiearbetet kunde börja på allvar gav Banverket ut en broschyr som hette Låt oss få 
veta vad du tycker! Tidigt samråd om cityspåren våren 2001. I denna skrift redogjordes 
det för hur situationen såg ut och vilka förslag på spårlösningar som tagits upp i tidigare 
utredningar. Broschyren skulle fungera som ett underlag till förstudien, där meningen 
med informationsmaterialet var att få synpunkter från allmänheten, från berörda 
kommuner och landsting samt från ideella organisationer och privata företag.74  
Arbetet med Citybanan följer den vanliga ordningen runt planeringsprocessen, då 
kommunen har planeringsmonopol. I planeringsprocessen gjordes återkommande 
samråd, där privatpersoner, offentliga och privata organisationer lämnade sina åsikter på 
projektet. Stora planeringsprojekt som Citybanan kräver att flera samråd görs i samband 
med att processen fortskrider. Det första samrådet ägde rum mellan april och augusti 
200175.  
 
I förstudien utreds tre huvudalternativ: Tredje spåret, Kungsholmenbanan och 
pendeltågstunneln.76 
 
Alternativet tredje spåret var ingen ny lösning utan snarare tvärtom. Denna spårlösning 
hade diskuterats många gånger tidigare, men förtjänade nu en närmare granskning. 
Tredje spåret är ett ytspår vars sträckning går parallellt med det gamla dubbelspåret. 
Banverkets förstudie visade att kapaciteten med denna lösning skulle vara tillräcklig 
under en kortare period, men sedan skulle det ändå bli nödvändigt att utöka 
spårkapaciteten. 77 Detta alternativ var också det mest kostnadseffektiva, med en 
kostnad på endast cirka två och en halv miljard enligt prisnivå 200278. 
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                   Karta 1. Källa:www.banverket.se 
I Banverkets förstudie fanns också ett alternativ inom alternativet tredje spåret. Detta 
innebar att hela Centralbron skulle ersättas med en tunnel. Detta förslag beräknades 
(2002) kosta närmare tio miljarder, vilket då föreföll orealistiskt i förhållande till 
kapaciteten. 79Ett tredje spår skulle innebära att Stockholm byggt ut järnvägsnätet i en 
första etapp, men det är långt ifrån färdigutbyggt. Järnvägen är inte optimerad som 
transportslag.80 ”Tredje spåret är en temporär lösning, en temporär lösning med så 
mycket möda och frågan är: Är det värt det?”frågar sig Anders Lundberg, konsult på 
Railize international81. Oavsett om tredje spåret ersätter Centralbron i en tunnel eller om 
tredje spåret byggs som en ytspårslösning parallellt med det nuvarande dubbelspåret 
beräknades båda förslagen ha otillräcklig kapacitet runt år 2030.82 
 
Kungsholmenbanan var ett alternativ som tagits upp av Banverket flera gånger som en 
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möjlig lösning på kapacitetsbristen, bland annat i Banverkets utredning Spårlösningar i 
Stockholm 1992. Kungsholmenbanan skulle innebära två spår mellan Västberga och 
Tomteboda med en dragning genom centrala Stockholm. Stationer skulle upprättas vid 
Liljeholmen, Fridhemsplan och i Vasastan (Odenplan eller Karlberg). Om de befintliga 
spåren som finns idag skulle kompletteras med Kungsholmenbanan, skulle detta 
resultera i två spårkorridorer eller spårsystem genom centrala Stockholm. Enligt 
förstudien skulle detta kunna vara en nackdel och bidra till att spårnätet blir 
svårtrafikerat. Kungsholmenbanans kapacitet är tillräcklig både på kortare (från 2006 
till 2015) och på längre sikt (fram till 2030), men alternativet avfärdades på grund av att 
omstigningen för pendlare vid Stockholms central blir komplicerad och ineffektiv. På 
grund av att lösningen och konstruktionen är alldeles för komplex ansåg Banverket att 
Kungsholmenbanan inte var den bästa lösningen för Stockholm.83 
 

 
                      Karta 2. Källa: www.banverket.se 
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Det tredje alternativet var en pendeltågstunnel med två spår mellan Årstabroarna och 
Tomteboda. Detta alternativ är det man idag kallar för Citybanan. Denna lösning 
klarade enligt Banverket av att möta kapacitetsbristen över en tidshorisont bortom 2030. 
Pendeltågstunneln och Kungsholmenbanan beskrevs i förstudien som likvärdiga när det 
gäller kapaciteten. Båda förslagen klarar totalt 48 tåg/timme och färdriktning 
tillsammans med de två befintliga ytspåren.84 
 

 
           Karta 3. Källa: www.regeringen.se 
 
Banverkets slutsats var att av de tre alternativen var pendeltågstunneln det förslag som 
gav störst positiva effekter när det gällde tillgänglighet, men också för transportkvalitet 
och regional utveckling. Det som talade emot en pendeltågstunnel var att det i framtiden 
kan bli svårt att ytterligare bygga ut pendeltågsnätet. Banverket menade att 
pendeltågstunneln kan hämma trafikutvecklingen på mycket lång sikt. Detta gällde 
också tredje spåret. Genom förstudien konstaterade Banverket att pendeltågstunneln var 
den mest lämpade spårlösningen.  
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”Citybanan är mera långsiktig, ur samhällets aspekt stödjer inte tredje spåret den 
regionala utvecklingen. Pendlingen utvecklas med Citybanan och nya områden kan 
växa längs pendeltågslinjerna. Citybanan har också betydelse för innerstaden. Den 
norra delen av Stockholm med Odenplan som en möjlig station skulle utvecklas.”85 
Riggert Anderson, projektledare för Citybanan från år 2000 till 2006. 
  
Förstudiens resultat presenterades i februari 2002 och ett utökat samråd hölls under 
våren och försommaren 2002, vars syfte var att få åsikter på Banverkets förstudie. De 
flesta organisationer, företag och privatpersoner förordade vid detta samråd att 
pendeltågstunneln skulle byggas, men flera hade förslag på modifiering av lösningen. 
De aktörer som lämnade åsikter var dels intresseorganisationer som till exempel 
Järnvägsforum men också närliggande kommuner och representanter för näringslivet.  
Deltagare på samrådet var också olika miljörörelser som värnar om både natur och 
kulturmiljön i Stockholm. De mest frekvent förekommande synpunkterna rörde bland 
annat skyddet av den känsliga kulturmiljön i Stockholm, åtgärder för att utöka 
kapaciteten fram till dess att pendeltågstunneln var färdig och alternativ till 
pendeltågstunneln.86 En av åsikterna som presenterades vid detta samråd var att 
kostnaderna som var beräknade för pendeltågstunneln var för knappa samt att 
tidsramarna för projektet var orealistiska. Denna synpunkt kom från Järnvägsforum som 
förövrigt var för ett byggande av pendeltågstunneln, men som hävdade att tunnelbygget 
var så komplicerat att det behövdes mer tid och pengar för att projektet skulle kunna 
slutföras. Kommentaren från Banverket till denna synpunkt var att Banverket ansåg 
tidsplanen realistisk, med motivering att grundliga utredningar för förutsättningarna för 
projektet gjorts. 87 
  
Nu började ett arbete med att ta fram en järnvägsutredning som mer i detalj beskriver 
pendeltågstunnelns utformning. Järnvägsutredningen presenterades i oktober 2003 av 
Banverket och tillsammans med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning låg detta till 
grund för regeringens tillåtlighetsprövning88.  Pendeltågstunneln sträcker sig enligt 
järnvägsutredningen 2003 mellan Årstabroarnas landfästen till Tomteboda med 
stationer vid Stockholms central Odenplan och på Södermalm. Under 
Järnvägsutredningen hade Banverket inte slutgiltigt bestämt lokaliseringen för stationen 
på Södermalm. Alternativen som prövades var pendeltågsstationen Södra station eller 
tunnelbanans knutpunkt vid Slussen. Enligt Banverkets beskrivning skulle Citybanan 
byggas under två etapper. Den första etappen innebar färdigställande av huvudtunneln 
och utbyggnad av stationen Odenplan och stationen på Södermalm. Dessa stationer 
skulle byggas under första etappen med två spår för att sen vid ökat behov av kapacitet 
byggas ut till fyra. Kapaciteten beräknades öka runt år 2030 och då skulle etapp två 
inledas. 89 
 
Banverket presenterade en tidsplan i järnvägsutredningen, där förberedande arbetet 
skulle kunna börja och arbetstunnlar byggas under 2005. Under 2006 skulle 
tunnelarbeten under Söderström påbörjas och Banverket beräknade att de skulle vara 
klara efter tre år. Stationerna och övriga bergtunnlar beräknades kunna börja byggas 
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2007 och vara färdiga omkring 2009. Hela arbetet väntades vara utfört 2011. I 
järnvägsplanen går det också att läsa att regeringen skulle börja sin prövning av ärendet 
under hösten 2003 med en remiss i ärendet där bland annat olika myndigheter fick 
lämna synpunkter.  Under hösten 2003 mobiliserade Mälardalsrådet sina krafter för att 
understryka vikten av att Citybanan förverkligas. Den 19 december 2003 träffades ett 
detaljplaneavtal mellan Banverket och Stockholms stadsbyggnadsnämnd.90 

4.2.2 År 2004-2006  
 
Ända fram till september 2006 var det den socialdemokratiska regeringen som haft 
makten och också ansvaret för Citybanan. Vid valet hösten 2006 blev det maktskifte 
både i regeringen, i Stockholms läns landsting och i Stockholms stad. Detta har spelat 
en central roll i händelseförloppet kring Citybanan.  
 
Ulrica Messing var socialdemokraternas infrastrukturminister åren 2002-2006 och 
också den ytterst ansvariga för att tidsplanen hölls och att kostnaderna inte överskreds. I 
en interpellationsdebatt 2004 undrade Cristina Andersson, Centerpartiet, om tidsplanen 
verkligen kommer att hållas och hon hänvisade till en rapport från Banverket som 
presenterades i februari 2004, där byggstarten måste skjutas upp. Andersson underströk 
också flera gånger i sitt debattinlägg att Citybanan är nödvändig. Hon menade även att 
det rådde enighet över alla partigränser och att uppfattningarna också vid samma tid 
delades av näringslivets företrädare. Dåvarande infrastrukturminister Ulrica Messing 
svarade med: ”På Cristina Anderssons fråga om tidsplanen kommer att hållas är mitt 
svar ja” 91. Detta meddelade Ulrika Messing trots att Banverket i februari 2004 lämnat 
rapport om att tidsplanen kommer att bli svår att hålla. Även riksdagsledamoten och 
moderaten Carl- Erik Skårman uttryckte i samma interpellationsdebatt sitt stöd för 
Citybanan som han menade var ett måste för att lösa bristen på spårkapacitet. Skårman 
yttrade oro för att inte parterna (Stockholms stad, Stockholms läns landsting och 
Banverket) kommit överens angående finansieringen.92 Den största stötestenen i 
förhandlingarna har varit att Stockholms Stad och Stockholms läns landsting haft 
uppfattningen att Banverket borde ta en större del av finansieringsansvaret, eftersom 
byggandet av Citybanan är av riksintresse.93 Moderaternas Carl- Erik Skårman, som vid 
denna tid arbetade i opposition, gav ett förslag hur regeringen skulle kunna lösa detta 
problem. I interpellationsdebatten menade Skårman att Ulrica Messing borde stimulera 
Banverket att ge ett konkret bud både till Stockholms stad och till Stockholms läns 
landsting. Infrastrukturministern tyckte inte att en sådan åtgärd var nödvändig vid denna 
tid. Skårman hävdade å sin sida att det är svårt att komma till en lösning så länge inte 
Stockholms stad och Landstinget fått ett konkret bud, där de vet vad de exakt ska 
betala.94 
 
I ett yttrande till regeringen i april 2004 tog Banverket upp förändringar, som måste 
göras i utformningen av Citybanan. Sedan järnvägsutredningen presenterades har det 
framkommit att vissa förändringar av Citybanan måste göras bland annat för att öka 
säkerheten. Detta innebär att vissa stationers lägen förändras och att spårtunnelns 
höjdläge förändras. Detta för att förbättra omstigningen och för att öka säkerheten. Det 
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konstaterades också att det är nödvändigt med en parallell service- och 
utrymningstunnel längs med hela sträckan det vill säga mellan Södermalm och 
Tomteboda. Denna förändring av utformningen av tunnlar och stationer påverkade 
tidsramarna och kostnaderna kring byggandet negativt.95 
 
Regeringen gav i mars 2005 klartecken för byggnation av Citybanan, vilket betydde ett 
viktigt steg i beslutsprocessen. Under 2005 träffades också en principöverenskommelse 
mellan parterna. I denna principöverenskommelse kom parterna överens om 
huvuddragen för finansiering och genomförande av Citybanan. Parterna hoppades att 
kunna inleda förhandlingar så snart kostnaderna för hela projektet var fastställda. 
Förhandlingarna skulle ingås senast juni 2005. Nya deadlines för start av 
förhandlingarna dök upp samt tidsoptimistiska socialdemokrater som in i det sista 
hävdade att det var möjligt att följa den ordinarie planen. I principöverenskommelsen 
var det slutgiltiga kostnadsförslaget 7,5 miljarder kronor i 2004 års penningvärde.96 
 
I januari 2006 tog folkpartisten Lennart Flemming åter upp frågan om regeringen 
verkligen stod fast vid att den ordinarie tidsplanen kommer att kunna hållas, det vill 
säga att Citybanan skall vara klar att tas i bruk 2011. Flemming fann detta orealistiskt 
då parterna ännu inte kommit överens om finansieringen och frågade 
infrastrukturministern Ulrica Messing vilka konkreta åtgärder som regeringen tänkte 
vidta för att få parterna att komma överens. Messing hänvisade till att Banverket, 
Stockholms läns landsting och Stockholms stad ingått ett samarbetsavtal i juni 2005 och 
hon trodde att en lösning skulle komma under 2006. Infrastrukturministern tyckte inte 
heller nu att det var nödvändigt att vida några åtgärder för att skynda på processen.97   
 
I februari 2006 presenterades Banverkets årsrapport, som lämnade en lägesrapport för 
hur arbetet med Citybanan fortskred. Banverket räknade med att byggandet av 
arbetstunnlar skulle kunna påbörjas under 2006. För att detta skulle vara möjligt måste 
bygglov och miljödomar erhållas samt ett genomförandeavtal mellan parterna träffas. 
Miljödomen vann laga kraft den 7 april 2006. När det gäller bygglovsprocessen riktades 
kritik från allmänheten mot de tunga transporterna, som ska gå genom bostadsområdena 
i Vasastan.98En ideell organisation som varit stark motståndare till transporterna är 
Miljö och Säkerhet i Vasastan, som upprepade gånger skickat in namnlistor för att 
förhindra transporterna.99 Detta har lett till att det har behövts kompletterande 
utredningsmaterial angående transporterna under byggtiden. Detta har enligt Banverket 
bidragit till att genomförandet har skjutits på framtiden.100 
 
Under försommaren 2006 skrevs slutligen ett genomförandeavtal mellan Banverket, 
Stockholms läns landsting och Stockholms stad. Enligt genomförandeavtalet ansvarar 
Stockholms stad och landstinget för delfinansiering av stationerna och Banverket 
ansvarar fullt ut för övriga kostnader. Kostnaderna för Stockholms läns landsting och 
Stockholms stad uppgår enligt 2006 års prisnivå till 3520 miljoner kronor, detta 
motsvarar cirka 80 procent av kostnaderna för stationerna. Av dessa 3520 miljoner 
kronor förbinder sig Stockholms landsting att betala 2740 miljoner och staden betalar 
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780 miljoner. Dessa belopp beskrevs i genomförandeavtalet som fasta belopp, som inte 
kan ändras, även om kostnaderna för hela projektet förändras. Det är också landstingets 
och stadens ansvar att finansiera de störningar, som uppkommer i kollektivtrafiken 
under byggandet av Citybanan. Detta kommer att kosta 340 miljoner kronor, där 
landstinget betalar 75 procent av summan och kommunen de resterande 25 procenten. I 
genomförandeavtalet beräknas Citybanan kunna tas i bruk för drift mellan år 2013 och 
2016. Den totala kostnaden är nu beräknad till 13,7 miljarder.101 
 
I september 2006 var det val och i både riksdagen, landstinget och Stockholms stad blev 
det maktskifte, från socialdemokratiskt styre till en politik ledd av den borgerliga 
alliansen. Den nya infrastrukturministern är Centerpartist och heter Åsa Torstensson. 
Några veckor efter valet skrev de fyra partiledarna i alliansen en debattartikel, som 
publicerades i DN den 1 oktober 2006. I artikeln presenterades ett förslag, där alliansen 
föreslog att alternativa lösningar till Citybanan bör utredas. Orsaken till detta var att 
alliansen tyckte att projektet Citybanan dragit ut alldeles för mycket på tiden och att 
kostnaderna ökat i för stor utsträckning. Den borgerliga regeringen gav 
infrastrukturministern i uppdrag att tillsätta en utredning, som ska se över tredje spåret i 
förhållande till Citybanan. Målet för utredningen var att undersöka om det fanns en 
möjlighet till en mindre komplicerad lösning för bristen av spårkapacitet som var 
billigare och hade kortare byggnadstid än Citybanan.102 Vägverkets förre chef Hans 
Rode tillsattes som utredningens ledare. Ytspårsutredningen som den kallas tillsattes 
den andra november. 
 
Den 8 november 2006 skickade Järnvägsforum en skrivelse till Hans Rode, där de 
ansökte om ett möte med regeringens förhandlare för att få lämna sina synpunkter. 
Järnvägsforum menade att den ytsspårslösning, som regeringen vill utreda på nytt, är ett 
mycket kortsiktigt förslag. I skrivelsen underströks det akuta behovet av ökad 
spårkapacitet och Järnvägsforum ansåg att regeringens två huvudargument - att 
kostnaden för Citybanan blivit för dyr och att genomförandet av Citybanan gång på 
gång skjutits på framtiden - inte var godtagbara. Ytspårslösningen avslogs redan i 
mitten av 1990-talet, då förslaget ledde till en omfattande kritisk debatt på grund av 
ingreppen i den kulturhistoriska miljön på Riddarholmen. Järnvägsforum menade 
vidare att om ytspårslösningen på nytt skulle genomgå hela planprocessen var det 
tveksamt om detta skulle gå att genomföra snabbare än Citybanan, som redan var 
utredd. När det gällde den ökade kostnaden underströk Järnvägsforum att nyttan alltid 
måste ställas mot kostnaden och i detta fall är den enskilda nyttan för detta projekt 
mycket stor inte bara för Stockholm utan för hela Sverige. Organisationen pekade på att 
Förbifart Stockholm, som är en vägsatsning, har den beräknade kostnaden på 25 
miljarder i år 2006 års prisnivå, och detta projekt går nu vidare för tillåtlighetsprövning 
hos regeringen. Järnvägsforum tyckte att det är märkligt att den borgerliga regeringen 
inte är beredd att satsa 13,7 miljarder på Citybanan, när de samtidigt är villiga att satsa 
25 miljarder på vägprojektet Förbifart Stockholm.103 I samband med denna skrivelse 
publicerades också en debattartikel i tidningen Stockholm City, där Järnvägsforums 
åsikter klargjordes.  
 
Den 27 november bjöds organisationer och föreningar in till ett möte av Hans Rode och 
hans utredningsgrupp för att lämna synpunkter på utredningens förslag. Vid detta möte 
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närvarade bland annat olika organisationer som exempel Mälardalsrådet, regionens 
länsstyrelser, regionförbund, trafikhuvudmän och kommuner i Stokholms län. Där fanns 
möjligheter att lämna synpunkter om den framtida järnvägstrafiken genom Stockholms 
innerstad. Det rådde bred enighet och samstämmighet bland de inbjudna. Skrota tredje 
spåret och bygg Citybanan, var det entydiga budskapet från de närvarande 
intressenterna.104 Mälardalsrådet var som många andra organisationer negativt inställda 
till ett tredje spår och på mötet den 27 november redogjorde rådet för sina argument. 
Några av grunderna till att Citybanan borde byggas var enligt Mälardalsrådet bland 
annat att befolkningen i Mälardalsregionen beräknas växa med 600.000 –800.000 
invånare till 2030 och att Citybanan är en satsning som kommer att underlätta vardagen 
för pendlare i Örebro, Eskilstuna och Katrineholm. Citybanan kommer också att stärka 
näringslivets utveckling både i och utanför Stockholm. Mälardalsrådet menade att 
infrastrukturinvesteringarna i huvudstadsregionen har eftersatts under mycket lång tid 
och att det därför finns behov av stora nyinvesteringar i både spårsystem och vägnät.105 
 
Den 28 november anordnades ett öppet hus för allmänheten på kulturhuset i Stockholm.  
I panelen, som skulle besvara allmänhetens frågor satt representanter för 
ytspårsutredningen med Hans Rode i spetsen. Till sammankomsten hade flera hundra 
personer kommit för att lämna sina åsikter på de två förslagen, Citybanan och tredje 
spåret. Mötet inleddes med att Hans Rode kort redogjorde för ytspårsutredningens 
uppdrag och sedan lämnades ordet fritt för debatt. Känslorna bland dem som kommit 
var upprörda och det märktes direkt att ämnet engagerade. Deltagarna i debatten bestod 
av en blandad skara, allt från boende i områden som kommer att drabbas av 
byggnationerna till tågfantaster som hade helt egna förslag att presentera. Till mötet 
kom även lokförare som ansåg att deras arbetssituation i dagsläget är ohållbar och 
gamla utredare som påminde om vad tidigare utredningar kommit fram till.  
 
Efter valet i september blev moderaten Kristina Axén Olin finansborgarråd i 
Stockholms kommun.  Den andra december publicerades en artikel i Svenska Dagbladet 
där finansborgarrådet kritiserar regeringens förslag som ifrågasätter Citybanans vara. 
Axén Olin menar att det är bortkastade pengar att bygga tredje spåret och säger i 
artikeln att därför tänker inte Stockholms stad vara med och betala.  
Ett av finansborgarrådets huvudargument är att tredje spåret inte ger tillräcklig kapacitet 
på sikt och att det inte går snabbare att bygga än tunneln under Riddarfjärden och 
City.106 Kristina Axén Olin är också ordförande i Mälardalsrådet som också varit starkt 
kritiska mot ett tredje spår. 
  
Den 29 december gjorde Stockholmsordförande Ulf Brant i Facket för service och 
kommunikation (SEKO) följande uttalande:” Stoppas Citybanan är det skandal. Då står 
den spårbundna trafiken inför en kollaps”.107 Detta uttalande kom några timmar innan 
Hans Rode lade fram sin rapport. Regeringens förslag att ytterligare utreda Citybanan 
har mött hård kritik från olika håll, och ytspårsutredningens utredare har fått mycket 
uppvaktning från olika organisationer med syfte att poängtera vikten av att Citybanan 
byggs. 
 
Ytspårsutredningens uppdrag var färdigt den 29 december 2006 och klockan 10.00 
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överlämnade Hans Rode utredningen till Infrastrukturminister Åsa Torstensson för att 
sen vid en presskonferens presentera sitt resultat. Till sin hjälp att ta fram underlag för 
vilken spårlösning som är bäst lämpad har Hans Rode haft ett 20-tal experter inom olika 
områden. Utredningen bygger sina antaganden och prognoser när det gäller 
befolkningsökningar och bebyggelsescenarion på den regionala utvecklingsplanen Rufs 
från 2001. Rufs låg till grund även för Banverkets förstudie från 2002. Rodes uppdrag 
har varit att ta fram beslutsunderlag för regeringen angående utökad spårkapacitet. 
Förslagen som har undersökts är tredje spåret och Citybanan. Först och främst 
poängterar Hans Rode att effektiviteten på de två nuvarande spåren måste förbättras, 
Rode menar att kapaciteten inte utnyttjas till fullo. Detta skulle kunna göras med 
ytterligare effektivisering av signalsystemet.108  
 
I rapporten finns två ytspårslösningar som kallas ytspår öst och ytspår väst. Dessa 
lösningar är vidareutvecklingar av det tredje spår som Banverket presenterade i mitten 
av 1990-talet. Ytspår väst innebär att ytterligare ett spår byggs väster om det nuvarande 
dubbelspåret. Detta förslag medför omfattande intrång i bebyggelsen kring 
Riddarholmen. Det var också därför som tredje spåret drogs tillbaka under 1990-talet. 
För att minimera intrånget i den känsliga stadsmiljön på Riddarholmen har ytspår öst 
tagits fram. Ytspår öst ska gå öster om de nuvarande spåren och ska därmed ta ett av 
körfälten på centralbron i anspråk. Rode menar att trafiken kommer att minska genom 
de centrala delarna i Stockholm, när Förbifart Stockholm byggs och när trängselskatten 
återinförs, och därför kan ett av körfälten på centralbron tas bort. Både ytspår öst och 
ytspår väst är likvärdiga ifråga om kapacitet. Av dessa två ytspårslösningar förordar 
man i utredningen ytspår öst.109 I utredningen har sedan ytspår öst och Citybanan 
jämförts för att konstatera vilken av dessa lösningar som är den bästa för Stockholm. 
 
Ytspår öst 

  
Karta 4. Källa: www.regeringen.se 
 
Ett tredje spår vid Riddarholmen ger i maxtimmen 32 tåg och 2 i reserv. Motsvarande 
för Citybanan etapp1 är 38 tåg i maxtimmen och 6 i reserv. Citybanan har en överlägsen 
kapacitet och beräknas räcka fram till 2020-2043 med utbyggnaderna under etapp1 
medan kapaciteten för ett tredje spår redan 2014-2020 skulle behöva kompletteras.  
Med ytterligare investeringar kan kapaciteten i maxtimmen för ett tredje spår ökas till 
34 tåg och för Citybanan 44 eller ännu fler tåg (54). Kostnaden för kapacitet över 32 tåg 
                                                           
108 www.regeringen.se 2006-12-30 sid. 10ff 
109 Ibid., sid.12 
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på tredje spåret beräknas bli mycket höga. Den totala kostnaden för ett tredje spår har 
bedömts uppgå till 6,5 miljarder kr i 2006 års prisnivå.  Skulle regeringen besluta att ett 
tredjespår byggs måste också kostnaderna som investerats i Citybanan hittills räknas in. 
Förberedelserna för Citybanan har kostat drygt en miljard fram till december 2006. 
Dessa pengar går inte att få tillbaka vid ett byggande av ett tredje spår. Citybanan som 
är ett betydligt mer komplicerat projekt konstruktionsmässigt kommer enligt 
ytspårsutredningen att kosta 15,9 miljarder. Tidsmässigt har Citybanan ett försprång på 
det viset att projektet redan prövats och att projektet redan passerat många steg i 
planeringsprocessen. Byggande av ett tredje spår förutsätter en ny förhandling med 
Stockholms stad och Stockholms läns landsting. Citybanan ger större bidrag till 
transportpolitisk måluppfyllelse och en större samhällsnytta än ett tredje spår. Citybanan 
har också högre samhällsekonomisk lönsamhet enligt ytspårsutredningen. Citybanan 
öppnar möjligheter till en mer expansiv utveckling i Mälardalen och Östergötland och 
detta motiverar ekonomiska bidrag från berörda kommuner och landsting.  
Mot bakgrund av detta finner ytspårsutredningen och Hans Rode Citybanan som den 
mest tillfredställande lösningen.110 Ytspårsutredningens förslag att kommuner och 
landsting i Mälardalen och Östergötland ska vara medfinansiärer för Citybanan ser 
Socialdemokraten Dag Larsson som orealistiskt och till och med olagligt. Larsson som 
är verksam i Stockholm menar att det inte är tillåtet för en kommun att göra 
investeringar i en annan kommun.111  
 
   

 

5. Reflektion och resultat 
 
Citybanan är ett omfattande och komplext projekt. Detta har lett till förseningar och 
fördyringar. De allra första beräkningarna som gjordes på pendeltågstunneln var 
betydligt lägre, runt 6,7 miljarder, än de slutgiltiga kostnadskalkylerna som uppgår till 
15,9 miljarder. Detta beror delvis på att det är mycket svårt att göra säkra prognoser, när 
det gäller risker kring projektet. Citybanans utformning har förändrats till följd av högre 
krav på säkerhet och miljömässighet. Ökade krav på säkerhet och miljö skulle kunna 
förutses genom att använda sig av erfarenheter från andra likartade projekt. Prognoserna 
kring kostnaderna av byggandet av Citybanan har också varit för optimistiska detta på 
grund av bristande insikt i hur komplicerat projektet egentligen var. Geologiska och 
miljömässiga omständigheter är svåra att förutse och är exempel på osäkerheter i 
processen som ligger utanför det direkta beslutssystemet. Detta är ett exempel på det 
som Hall omnämner som osäkerheter i omgivningen. 
 
I det svenska politiska systemet finns en idealbild, där alla beslut ska ske i demokratisk 
ordning och där medborgarna kan ha insyn i planeringsprocessen. Det finns en baksida 
med detta system där det finns en risk att demokrati förvandlas till stel byråkrati. I 
processen runt Citybanan har beslut skjutits på framtiden flera gånger, vilket har lett till 
att tidsschemat inte kunnat hållas. Detta kan till stor del förklaras med den tröga 
byråkratiska processen kring besluten, men det beror också på oenigheter mellan de 
formella aktörerna, Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Banverket. Projekt 
                                                           
110 www.regeringen.se 2006-12-30 
111 Stockholms nytt,, Radio Stockholm 30/12 2006 
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som Citybanan medför inte bara nytta för stockholmsregionen utan för hela landet. 
Stockholms län och Stockholms stad har därför varit ovilliga att betala för stor del av 
Citybanan som är ett riksintresse och menade att Banverket och staten skulle ta en större 
andel av kostnaderna. Kanske borde finansieringen delas upp på ett annat vis än vad 
som varit fallet i Citybanan. Genom Plan-och bygglagen har kommunen 
planeringsmonopol och därmed ansvar för planeringen. Kommunallagen reglerar hur 
kommunen använder sina inkomster, som huvudsakligen kommer från invånarnas 
kommunalskatt. I dag är det mycket ovanligt att en kommun använder sina pengar för 
att investera i projekt i en annan kommun. En konflikt kan uppstå beroende på att 
administrativa gränserna inte sammanfaller med de geografiska gränserna. Kanske 
skulle man kunna luckra upp denna lagstiftning och istället se regionen runt Stockholm 
som en administrativ gällandeyta vid projekt som Citybanan. Om den administrativa 
regionen expanderar finns en risk för att den formella makten kommer längre ifrån 
medborgarna och att det därmed blir ett mindre demokratiskt beslutssystem. Det är en 
avvägning mellan effektivitet och öppenhet i planeringsprocessen.  
 
När det gäller att lösa bristen på spårkapacitet genom Stockholm har ett stort antal 
utredningar gjorts under en period på femton år. När jag läst dessa utredningar från 
Banverket känns det varje gång som om de börjar undersöka frågan från noll. 
Politikerna har gång på gång under de senaste femton åren givit Banverket i uppdrag att 
utreda en fungerande spårlösning, utan att se till erfarenheter som gjorts tidigare. Det 
Flyvbjerg beskriver som reglerat system det vill säga att lagar och regler kontrollerar de 
stora projektens ekonomiska verkställande, verkar ha fått motsatt effekt i Citybanan.  
Istället för att staten genom lagar och regler haft kontroll över kostnader och 
genomförande har detta bidragit till att processen dragit ut ännu mer på tiden och därför 
har också kostnaderna eskalerat. Tiden för planering och genomförande är tätt 
sammankopplad med kostnader, det vill säga ju längre ett projekt drar över den 
ursprungliga tidsramen desto mer kostar projektet. Citybanan har varit helt finansierad 
av den offentliga sektorn stat, landsting och kommun. Förseningarna och 
kostnadsöverskridelserna skulle kunna förklaras med att ingen av finansiärerna lagt in 
något riskkapital. Hade Citybanan varit delfinansierad av ett privat, vinstdrivande 
företag hade man kanske varit mer mån om att skynda på processen, eftersom företaget 
skulle förlora stora summor på att projektet drog ut på tiden. I ett privat företag finns ett 
direkt samband mellan företagsledningens handlade och resultatet. Staten, landstinget 
eller kommunen spenderar inte ”sina egna pengar”, utan medborgarnas. Sambandet 
mellan handlingar och resultat är inte lika tydligt inom den offentliga sektorn. 
 
Rationalitet är ett av delmålen som planeringen i Sverige strävar efter. Genom att i 
förväg arbeta efter uppställda mål skapas kontroll över processen och besluten. 
Citybanan har på pappret varit ett måldrivet projekt men det har visat sig mycket svårt 
att följa de uppställda målen bland annat på grund av politisk oenighet. Det rationella i 
planeringen kring Citybanan har i vissa fall förvandlats till irrationalitet där de 
beslutsfattande organen går på tomgång. Och man frågar sig om byråkraterna verkligen 
vill få till stånd en lösning eller om byråkratin endast vill göra utredning på utredning 
utan resultat som ett slags självbevarande åtgärd. Detta kan vara en av anledningarna till 
att processen kring Citybanan överskridit tidsplanen, vilket också till viss del besvarar 
min första frågeställning. 
 
Ett byggande av Citybanan innebär en förbättring av transportsystemet som leder till 
utveckling för hela Stockholmsregionen. Samtidigt måste hänsyn tas till den känsliga 
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kulturmiljön på Riddarholmen. Kulturhistoriska värden vägs mot ekonomiska och 
sociala intressen. Planeringen strävar efter hållbarhet och den transportpolitiska 
visionens mål är att järnvägstransporter i framtiden ska vara anpassade till natur-och 
kulturmiljö, samtidigt som de ska vara ekonomiskt effektiva. Mot bakgrund av detta kan 
Campbells triangel och dess konflikter appliceras på Citybanan. 
Egendomskonflikten, som är en kamp mellan ekonomiska vinster och social rättvisa, kan 
tillämpas på Citybanan i ett större transportpolitiskt sammanhang genom hur 
ekonomiska resurser fördelas. Kollektivtrafiken används i större utsträckning av som 
mindre bemedlade invånare, medan de som har det bättre ställt använder bil. Den 
nuvarande borgerliga regeringen tycker att Citybanan är för dyr och vill istället 
undersöka billigare alternativ, då på bekostnad av kollektivtrafikens kapacitet. En sämre 
kollektivtrafik medför en större social orättvisa. 
 
Resurskonflikten mellan ekonomisk tillväxt och bevarandet av miljön är kanske den 
konflikt som är tydligast i processen kring Citybanan. Stockholms så kallade 
getingmidja med nuvarande dubbelspår går rakt igenom delar av Stockholm, som är 
mycket känsliga ur miljösynpunkt och dessa områden har ett högt kulturhistoriskt värde. 
Det är också här som Citybanan måste få sin dragning. Projektet kommer enligt 
politiker i Stockholm och sakkunniga organisationer att bidra till en ökad tillväxt för 
Stockholm, Mälardalen och i förlängningen kanske för hela Sverige, samtidigt som den 
innebär intrång i en ovärderlig bebyggelse. Kulturhistoriska värden vägs mot 
effektivitetsvinster. 
 
Utvecklingskonflikten innebär konkurrens mellan social rättvisa och miljö och kan 
kopplas till Citybanan genom att pendlingen och pendlarna är beroende av en väl 
fungerande pendeltågstrafik. Att kunna transportera sig med en väl fungerande 
kollektivtrafik är en medborgerlig rättighet och detta står här mot bevarandet av miljön. 
Denna konflikt står mellan dem som bor i staden och får sin närmiljö störd under 
byggnation och dem som är beroende av pendeltågstrafiken. I ett vidare perspektiv kan 
ett utvidgat pendeltågsnät bidra till utveckling för Stockholm och Sverige inom flera 
sektorer. Men om det sker en miljöpåverkan, som inte går att återställa, kan detta få 
oöverblickbara effekter på samhället. 
 
Vad som blir det mest framträdande intresset avgörs av hur processen utformas och 
vilka intressenter som gör sina röster hörda. I Citybanans planeringsprocess har ett 
flertal aktörer medverkat för att påverka på olika sätt. Hur olika argument läggs fram 
blir avgörande för resultatet. Politiker lyfter fram fakta som överensstämmer med deras 
inställning till Citybanan och utelämnar därmed all annan information. Det är viktigt att 
inte ta politikernas uttalanden som insikter utan mer som åsikter. Ett mönster som är 
tydligt under processen med Citybanan är att politikernas inställning förändrats i och 
med valet 2006. Före valet ansåg de flesta politikerna i den borgerliga alliansen att 
Citybanan var nödvändig för Stockholms utveckling och åtskilliga påtryckningar 
gjordes för att socialdemokraterna i regeringen skulle skynda på förloppet. Efter valet, 
bara månader efter dessa påtryckningar, har borgerligheten vänt och tycker att det är 
klokt att avvakta för att utreda Citybanan ordentligt, eftersom kostnaderna ökat och de 
ursprungliga tidsramarna spräckts. Vilket delvis besvarar min tredje frågeställning. 
 
Socialdemokraterna har haft makten i många år men har ändå inte lyckats få till stånd en 
överenskommelse om en rimlig spårlösning förrän på försommaren 2006. Före valet 
sköt dock socialdemokraterna Citybanans genomförande på framtiden med 
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hänvisningar till att staden, landstinget och Banverket hade svårt att enas om 
finansieringen. Trots att processen drog ut på tiden och att deadlinen för genomförandet 
gång på gång sköts upp, ansåg inte dåvarande infrastrukturminister Ulrica Messing att 
några åtgärder för att påskynda processen var nödvändiga. Efter valet underströk 
däremot socialdemokraterna vikten av att Citybanan byggs snabbt och menade att 
alliansens ytspårsutredning förhalade byggstarten på ett förödande sätt. 
 
Det var omöjligt att förutse att det skulle bli ett maktskifte på alla formella 
beslutsnivåer, som rör Citybanan, och det var också omöjligt att i förväg veta vad ett 
maktskifte exakt skulle innebära för Citybanans beslutsprocess. Detta kan ses som ett 
exempel på det som Peter Hall kallar för osäkerhet i värdegrunden. Politiker agerar på 
helt olika sätt beroende på om de har makten eller om de arbetar i opposition. 
 
I berättelsen om händelseförloppet kring Citybanan har jag försökt att beskriva 
huvuddragen av processen. Jag har försökt att få med organisationer som har haft stor 
betydelse för processen. Jag har inte kunnat täcka in alla organisationer på grund av den 
begränsade tiden. Järnvägsforum och Mälardalsrådet är några av de informella aktörer 
som har påverkat processen kring Citybanan genom att framföra sina synpunkter genom 
att skriva artiklar, göra debattinlägg och uppvakta politiker och tjänstemän. Dessa två 
organisationer kan ses som exempel på underliggande mekanismer som påverkat 
processen runt Citybanan. Det som jag lagt märke till är att det är mycket svårt för en 
enskild individ att göra sina synpunkter hörda. Det krävs att det finns en organisation 
eller ett nätverk som på ett organiserat sätt för fram åsikter. Miljö och säkerhet i 
Vasastaden är ett exempel på privatpersoner som gått samman för att protestera mot de 
tunga transporter som Citybanan medför. Miljö och Säkerhet i Vasastaden är ett nätverk 
som till stor del består av föräldrar boende i Vasastaden. Intrycket av dessa 
småbarnsföräldrar var att de var målmedvetna, strategiska och vältaliga. De 
representerar en medelklass som har kunskap att kunna göra sig hörd. Frågan är om 
samma massiva motståndsapparat skulle förekomma i ett område där invånarna inte har 
samma ekonomiska resurser och utbildningsnivå? Fungerar medborgarinflytande bara 
för dem som kan ta för sig och som vet hur de ska framställa sina synpunkter så 
politiker och tjänstemän lyssnar? Även om privatpersoner går samman och bildar ett 
nätverk för att föra fram åsikter krävs det en väl underbyggd organisation för att få fram 
ett budskap. Det har dock blivit lättare att få fram sina åsikter med internet, samtidigt 
som informationssamhällets överflöd av information gör det svårt att sortera.  
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6. Vidare forskning 
I en vidare studie skulle det vara intressant att följa utvecklingen av Citybanan. 
Kommer den borgerliga regeringen att besluta att Citybanan ska genomföras. Vad är det 
som i slutändan kommer att påverka vilken spårlösning som byggs. 
 
I många andra länder har stora planeringsprojekt genomförts och i en vidare studie 
skulle Citybanans beslutsprocess kunna jämföras med dessa. Några av dessa projekt är 
Channeltunnel mellan England och Frankrike, Big dig i Boston eller Citytunneln i 
Malmö. Hur har finansieringen sett ut i dessa projekt och finns det några erfarenheter 
som skulle kunna appliceras i projektet Citybanan. Det skulle också vara intressant att 
undersöka och jämföra dessa projekts aktörer, tidsplaner och kostnadskalkyler med 
Citybanan. Vilken betydelse har informella aktörer respektive formella aktörer för 
beslutsprocessen för dessa projekt. Kan andra makt strategier urskiljas till skillnad från 
Citybanan. 
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<http://www.banverket.se/upload/pdf/jarnvagsnatet/Stockholm/Citybanan/City_forstudi
e_feb02.pdf 
 
Karta 2: Banverket, [www] Hämtad 2007-01-04 
<http://www.banverket.se/upload/pdf/jarnvagsnatet/Stockholm/Citybanan/City_forstudi
e_feb02.pdf 
 
Karta 3: Regeringen, Ytspårsutredningen,[www] Hämtad 2007-01-04 
< http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/45/34/1f943207.pdf 
Karta 4: Regeringen, Ytspårsutredningen,[www] Hämtad 2007-01-04 
<http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/45/34/1f943207.pdf 
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8. Bilagor  
Bilaga 1 
Kronologisk ordning av projektet. 
-December 2000 får Banverket i uppdrag av regeringen att göra en spårlösning för Stockholm.  
- Underlag för förstudien 2001, med broschyren Låt oss få veta vad du tycker! Samråd om Cityspåren 
våren 2001 
- Förstudien  
- Samråd 2001 och 2002 
- Järnvägsutredning/ Miljökonsekvensbeskrivning 
- Järnvägsplan 2003 
- April 2004 Ändrad utformning för Citybanan  
- 3 mars 2005 tillåtlighetsprövning av regeringen 
- I en principöverenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Banverket och Stockholms stad  står 
det att man ska komma överens om en finansieringsplan senast i Juni 2005, Nu är projektet beräknat till 
7500 miljoner kronor. 
15 februari 2006 Årsrapport från Banverket.  
-Maj 2006 Landstingsdirektören har inkommit med förslag till dels genomförandeavtal mellan 
Stockholms läns landsting , Stockholms stad och Banverket rörande Citybanan samt intrångsavtal mellan 
landstinget, AB Storstockholms Lokaltrafik och Banverket. 
- Maj 2006 genomförandeavtal träffas mellan Banverket, Stockholmslänslandsting och Stockholmsstad, 
här presenteras nya kostnadskalkyler 
-1 oktober 2006 Debattartikel i DN där alliansen skriver att de vill utreda om det finns andra alternativ 
som är billigare och som går snabbare än citybanan 
 - 2 November 2006 utredningen tillsätts med Hans Rode i ledningen 
8 November debattinlägg från Järnvägsforum i Stockholm City 
27 November2006 Öppet hus för olika aktörer att lämna synpunkter på regeringens utredning. 
Och enigheten var alltså total. Skrota tredje spåret och bygg Citybanan, var det entydiga budskapet från 
de inbjudna intressenterna.  
Mälardalsrådet genomförde sin presentation i samarbete med regionförbunden i Sörmlands, Uppsala och 
Örebro län samt landstinget i Västmanland. 
28 November 2006 Öppet hus för allmänheten på kulturhuset. 
- 2 december  Alliansens förslag tredje spåret kritiseras av det moderata finansborgarrådet Kristina Axén 
Olin i en artikel i SvD.  
-  29 December ska utredningens material presenteras där Hans Rode  förordar Citybanan. 
Ytspårsutredningen beräknar kostnaden till 15,9 miljarder 
Seko skriver i DN att citybanan är ett måste.  
 
 


