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Abstract 
 
 
Författare: Morfeldt, Marcus (Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, 
Kulturgeografiska institutionen) 

Titel: Norra länken – En studie av ett problematiskt vägprojekt  [ The North link – A study of a 
problematic roadproject ] 

Nivå: Självständigt arbete på grundnivå (kandidatuppsats), 15 hp 

Utgivningsår: 2011 
 
Språk: Svenska 
 
Handledare: Lars-Gunnar Bråvander 
 
Nyckelord: Norra länken, nationalstadspark, kostnadsutveckling, rationell planering, lagändring  
 
Abstract: Denna uppsats syftar till att undersöka och försöka förstå problemen och 
motsättningarna som kan uppstå vid byggandet av ett stort infrastrukturprojekt. Fokus ligger på 
vägprojektet Norra länken i Stockholm där lagen om nationalstadsparken och hur den ändrades 
2009 har en central betydelse. Hur processen bakom denna lagändring sett ut är en av de 
frågeställningar som ställs. Intervjuer med berörda parter, yttranden, plandokument och andra 
förarbeten tydliggör hur åsikter går isär och hur geotekniska svårigheter i kombination med vissa 
aktörers motstånd mot vägbygget har fördröjt projektets färdigställande. Klara samband med 
tidigare forskning kring infrastrukturella projekts kostnadsutveckling och teori rörande rationell 
planering synliggörs i uppsatsen. Komplexiteten i fråga om vad rationellt agerande kan anses 
vara diskuteras generellt för att sedan belysas med detta specifika fall. Resultatet av uppsatsen 
visar hur ett starkt miljöskydd reducerades för att minska projektets totalkostnad då den höll på 
att skena iväg.  
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1. Inledning 
 
Min uppsats kommer att behandla vägprojektet Norra länken i koppling till Bellevueparken som 
är en del av Sveriges enda nationalstadspark, området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, 
numera den kungliga nationalstadsparken. År 1995 antogs lagen om nationalstadsparken som då 
gick att finna i naturresurslagen, numera i miljöbalken och denna utgör en central del i min 
uppsats. Norra länken i sin helhet är ett av Sveriges största vägbyggnadsprojekt och beräknas 
vara färdigställd 2015. Den sträcker sig från Karlberg till Värtan och har en anslutning till 
Roslagsvägen vid universitetet och kommer vara ca 5 km lång. Tunneln kommer att börja vid 
Ryttarstadion på Värtahamnens sida och sedan gå under Nationalstadsparken för att sedan 
avslutas strax utanför Bellevueparken vid Roslagstull. Frihamnen och Värtahamnen är hamnar 
som har stor vikt för gods- och persontrafik till Baltikum, Finland och Ryssland. Norra länken 
kommer möjliggöra en förflyttning av trafik från till exempel Valhallavägen vilket kan ha en 
reducerande effekt på trafikbelastningen där.1 I huvudsak är syftet med Norra länken att förbättra 
miljön, skapa bättre förutsättningar för regionens utvecklingsmöjligheter och att öka 
tillgängligheten. Den kommer fungera som en kringfartsled och målet är att den ska minska 
trafiken på Valhallavägen-Lidingövägen som idag är tungt trafikerade.2 Historian bakom 
projektets framväxt är intressant och innehåller en hel del konflikter och motsättningar. Det 
kanske största hindret för ledens framfart var då delen som går via Bellevueparken skulle byggas. 
Första förslaget på tunnelutformningen blev överklagat för det ansågs att medföra ett intrång i 
nationalstadsparken, närmare bestämt den delen som kallas Bellevueparken. Ett nytt förslag 
presenterades där ingen påverkan vid markytan skulle ske, arbetena efter denna modell startade 
och det såg ut som att tunneln skulle kunna vara möjlig att bygga efter planerna. Tekniska 
svårigheter följde vilket satte entreprenören Bilfinger Berger och Trafikverket i en svår sits. Ett 
tillskott av kapital var nödvändigt ifall den föreslagna tekniken fortfarande skulle vara aktuell. 
Samtidigt så presenterades alternativet att en lagändring skulle medföra att ett tunnelalternativ 
som var mycket mindre kostsamt skulle kunna möjligöras. Detta var delvis grunden till att ett 
tillfälligt intrång i nationalstadsparken idag är tillåtet. Efter överläggningar följde riksdagen 
denna linje och varför det blev så och vad detta kan betyda kommer jag undersöka i min uppsats. 
Jag kommer även jämföra projektets kostnadsutveckling mot tidigare forskning inom området. 
 
1.1 Syfte  
 
Syftet med denna uppsats är att analysera och förstå vilka problem och motsättningar som 
fördröjt arbetet med Norra länken i Bellevueparken. Vidare är målet med uppsatsen att förstå 
processen bakom ändringen i lagen om nationalstadsparken som är den avgörande anledningen 
till att tunnelkonstruktionen ser ut som den gör idag. En jämförelse med projektet och rationell 
planering kommer utföras för att utvärdera vilka likheter och skillnader som kan skönjas. Syftet 
är också att sätta projektets kostnadsutveckling i relation till tidigare forskning inom området.  
Jag tycker att detta är ett väldigt intressant fall och många infallsvinklar från olika aktörer i mitt 
arbete kommer spegla den målkonflikt som ofta föreligger i dagens samhälle, nämligen den 
mellan ökad infrastrukturell tillväxt och skydd av grönområden. 
 
                                                           
1 http://trafikverket.se → Norra länken, 02-04-28 
2 Dp 2000-12936-54 

http://trafikverket.se/
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1.2 Frågeställningar 
 

Vilka problem och motsättningar har fördröjt arbetet med Norra länken i 
 Bellevueparken? 
  
 Hur har beslutsprocessen bakom ändringen i lagen om nationalstadsparken gått till 

och hur har den motiverats? 
 
 Följer projektets kostnadsutveckling den kostnadsutveckling för stora projekt 
 som kan ses i tidigare forskning? 
 
 Hur kan begreppet “rationell planering” kopplas till projektet? 
 

1.3 Avgränsning 
 
Enbart den del av Norra länken som berör området vid Bellevueparken har studerats förutom i 
kapitlet som handlar om kostnadsutvecklingen där prisutvecklingen på Norra länken även 
studerats som helhet. Med tanke på att projektet inte är färdigställt ännu samtidigt som det är en 
relativt komplex fråga kommer ingen speciell granskning av ingreppets miljökonsekvenser 
utföras. Lagtextens utformning angående nationalstadsparken är skriven på ett sådant sätt så 
denna utvärdering först får relevans när projektet har avslutats och i princip full återställning ska 
ha skett. Jag har även valt att avgränsa mig till att intervjua aktörerna Trafikverket, Förbundet för 
Ekoparken (FFE) och Kommittén för Gustavianska parken (GPK). Trafikverket är de ytterst 
ansvariga för bygget av Norra länken och FFE samt GPK representerar två organisationer som 
reagerat starkt mot projektets utformning. Att presentera åsikter från dessa tre i samma uppsats 
skapar ett gott underlag till att göra jämförelser och se meningsskiljaktigheter i olika frågor. 
 
1.4 Aktörer och förklaringar 
 
Förbundet för Ekoparken (FFE) - Är en paraplyorganisation som bildades 1992 och består av 
50 medverkande föreningar. Förbundet bildades för att skydda nationalstadsparken mot 
exploateringshot och värna om områdets natur- och kulturvärden.3  
 
Kommittén för Gustavianska parken (KGP) - Bildades 1991 och har även den som mål att 
skydda nationalstadsparken mot exploatering. Den ingår inte i FFE men arbetar tillsammans med 
detta i angelägenheter av gemensamt intresse.4  
 
Trafikverket - Trafikverket är den myndighet som ansvarar för långsiktig planering av 
transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vägverket avvecklades när 
Trafikverket startade den 1 april 2010. Trafikverket omfattar idag verksamheten vid tidigare 
Banverket och Vägverket samt vissa verksamheter vid SIKA, Sjöfartsverket och 
Transportstyrelsen.5  
                                                           
3 http://ekoparken.org → Om förbundet, 11-05-02 
4 http://www.nationalstadsparken.org/kommitten, 11-05-02 
5 http://trafikverket.se → Om oss, 11-05-02 

http://ekoparken.org/
http://www.nationalstadsparken.org/kommitten
http://trafikverket.se/
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 Förklaringar 
 
 • Ekoparken, den kungliga nationalstadsparken och nationalstadsparken används som 
synonymer i min uppsats. 
 
 
1.5 Disposition 
 
Kapitel 1 – Inledning, Metod och Källkritik 
Beskriver bakgrund, problemformulering, syfte, avgränsning och dispositionen av uppsatsen. 
Detta kapitel ger en allmän överblick hur uppsatsen är strukturerad. Här presenteras även vilka 
tillvägagångsmetoder jag använt för att samla information till min uppsats. Sammanfattningsvis 
beskrivs här vilka olika primär- och sekundärkällor som har använts och motiveringen till valet 
av dessa. En kritisk granskning av mina viktigaste källor görs även. 
 
Kapitel 2 – Teori 
Här presenteras den rationella planeringsmodellen som ligger till grund för analysen jag gör i det 
avslutande kapitlet. En diskussion om begreppet ”rationalitet” hålls även. 
 
Kapitel 3 - Nationalstadsparken 
I det här kapitlet presenteras bakgrunden till nationalstadsparkens uppkomst och vad lagen om 
denna innebär. Med tanke på uppsatsens fokus presenteras här även en historisk bakgrund till 
Bellevueparken. 
 
Kapitel 4 - Norra länken 
I det här kapitlet beskriver jag hur projektet Norra länken vuxit fram och vilka olika faser det har 
gått igenom. Den historiska bakgrunden redogörs med syfte att förklara och förstå de problem 
som uppstått under projektets gång.  
 
Kapitel 5 – Kostnadsutveckling 
I det här kapitlet presenteras först allmän tidigare forskning kring vägprojekts 
kostnadsutveckling. Sedan studeras kostnadsutvecklingen för både Norra länken projektet som 
helhet samt delprojektet vid Bellevueparken som uppsatsens huvudsakliga fokus ligger på.  
 
Kapitel 6 – Geologi och geoteknik 
I det här kapitlet kommer en del av de geotekniska förhållandena som har betydelse för 
tunnelbygget i Bellevueområdet presenteras. En presentation av hur tekniken som först skulle 
användas för att inte göra något intrång i nationalstadsparken går till samt den konventionella 
metoden med cut and cover (CaC) som numera är den som utförs för att bygga Bellevuetunneln. 
 
Kapitel 7 - Juridiken berörande projektet 
Detta kapitel redogör för hur den bakomliggande processen till ändringen i lagen om 
nationalstadsparken gått till. Propositionens utformning samt hur den behandlades av riksdagen. 
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Kapitel 8 - Avslutande diskussion 
I det här kapitlet sammanfattar jag det som jag kommit fram till i och med denna uppsats och 
anknyter det till samhällsvetenskaplig teori.  
 
 
1.6 Metod och Källkritik  
 
Delar av min uppsats är skriven på ett deskriptivt sett då jag anser det viktigt att förklara bland 
annat en del bakgrund för att kunna sätt in läsaren i situationen. Jag har använt mig av en narrativ 
metod när jag på ett kronologiskt sett förklarar bakgrunden och historian till Norra länken. Detta 
anser jag är ett väldigt bra sätt att kunna presentera denna sorts information så att den blir lätt för 
läsaren att ta in. Jag har inte kunnat föra fram alla aktörers åsikter eller allt som skett under 
händelseförloppet med tanke på kandidatuppsatsens tidsram men försökt belysa de viktigaste och 
mest betydelsefulla inslagen. 
 
Empirin till min uppsats har jag samlat in på ett flertal sätt. En betydande del har utgjorts av 
plandokument såsom detaljplanen och miljökonsekvensbeskrivningen för det berörda området. 
Yttranden rörande dessa har förts in i mitt arbete för att försöka skapa en mer nyanserad bild av 
situationen och spegla fler aktörers ställning. Mycket av materialet som berör lagändringen är 
hämtat från riksdagens hemsida där det finns väl dokumenterat. En del av de rapporter och 
artiklar som har använts är hämtade från källor på internet och har bedömts som tillförlitliga och 
trovärdiga. Teori rörande rationell planering och tidigare forskning kring projekts 
kostnadsutvecklig har satts i relation till mitt specifika fall. Jag har använt mig av flera av de 
litterära källor som tidigare stötts på under min kandidatutbildning i samhällsplanering vid 
Stockholms universitet. Framförallt har dessa böcker haft en viktig roll i presentationen och 
analysen av rationell planering i min uppsats. Empirin till delen om juridiken berörande 
lagändringen har främst samlats in genom införskaffande av material från Sveriges riksdag. Det 
utgörs av propositioner, motioner, betänkanden och promemorior som allt fungerat som grund till 
ändringen i lagen om nationalstadsparken. 
 
Bent Flyvbjergs forskning kring stora projekt har en viktig del i min uppsats när det kommer till 
kapitlet om kostnadsutveckling och teorier rörande rationalitet Hans böcker ”Megaprojects and 
Risks”, ”Rationality in Power”och även artikeln “How common and how large are cost overruns 
in transport infrastructure projects?” är material som han har arbetat fram. Utgivningsår för 
dessa källor är 1997 och 2003, vilket ändå gör dem relativt sent utkomna. Det kan ses som en 
svaghet att jag i min uppsats baserar en betydande del av min teori på en och samma person. 
Detta har jag dock sett ofrånkomligt då Flyvbjerg är mycket framstående inom området och 
alternativen är begränsade.  
 
Den primärdata jag presenterar i mitt arbete härrör från de intervjuer med, enligt mig, betydande 
parter inom det område som min uppsats berör. Dalen betonar att bearbetningen av intervjuer är 
tidskrävande och därför kan man inte utföra ett alltför stort antal intervjuer under en uppsats av 
denna storlek. Samtidigt är det viktigt att intervjumaterialet man får in är av en hög kvalitet så att 
en vidare tolkning och analys av detta kan utföras.6 Syftet med intervjuerna har varit att få en 

                                                           
6 Dalen 2007, s. 54 
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fördjupad insikt och större förståelse för argumentering och bakgrund till material som jag många 
gånger redan funnit på andra håll. Dalen beskriver att “ändamålet med en intervju är att få fram 
träffande och beskrivande information om hur andra människor upplever olika sidor av sin 
livssituation”.7 Användningen av intervjuer som metod tillsammans med insamling av 
sekundärdata från andra källor anser jag har varit ett mycket lyckat sätt för att nå den kunskap jag 
strävat efter i mitt arbete. Hade mer tid funnits hade jag nog i första hand riktat mig till 
Stockholms stad och allmänheten för att även få in reflektioner kring Norra länken projektet från 
dessa aktörer som jag fått utelämna i min undersökning. 
 
I början av mitt uppsatsarbete träffade jag Johan von Garrelts från Åf, Infrastruktur Division. Vi 
hade ett mycket givande informellt samtal där han gav mig en god förförståelse för hur den 
grundläggande geologin och de tekniska aspekterna inverkar som haft stor betydelse för mitt 
fortsatta arbete. Precis som Dalen skriver anser jag att det är av stor vikt att ha en viss 
förförståelse innan man sätter sig ordentligt in i något. Eftersom det sker en tolkning av forskaren 
när denne tar in respondentens information är förförståelse viktig för att i så stor mån som möjligt 
göra en korrekt tolkning.8  
 
Genom intervjuerna jag utfört har jag fått en djupare förståelse för det jag studerat. Innan 
intervjuerna genomfördes skapade jag intervjuguider. Intervjuguiderna är semi-strukturerade, 
vilket innebär att de utgår från vissa teman som jag ville behandla med tillhörande frågor. Under 
varje tema utformades huvudfrågor jag ville ha svar på, men lämnade också utrymme för att 
ställa följdfrågor under varje tema utifrån de svar respondenterna gav vid intervjutillfället. 
Frågorna var alltså inte helt strukturerade /standardiserade vilket skapade möjligheter för 
informanterna att till viss del styra konversationen, dock inom mina ramar. Jag har utfört en 
gruppintervju med två representanter från Trafikverket. Den ene var Stig Luttinger, jurist som 
varit inblandad i Norra länken projektet sen 2004 och varit delaktig i processen bakom 
lagändringen med mera. Den andre representanten närvarande under gruppintervjun var Anders 
Liwendahl som är projektledare för Bellevueområdet. Jag har även intervjuat Christian Laine, 
sekreterare för Kommittén för Gustavianska parken samt Richard Murray, ordförande för 
Förbundet för Ekoparken. Samtliga av dessa intervjuer spelades in för att jag lättare skulle kunna 
få med citat i min uppsats och för att underlätta intervjuprocessen då jag utförde intervjuerna 
ensam. Gustavsson särskiljer mellan intervjuer, samtal och dialoger och enligt hans definitioner 
har jag genomfört en kombination av intervjuer och samtal med mina informanter. Intervjuer ger 
objektiva data, där svaren inte påverkas av respondentens åsikter och känslor, medan samtal leder 
till subjektiv kunskap vilket innebär att informanterna delar med sig av sina tankar, åsikter och 
upplevelser.9 Jag har även haft kontinuerlig mailkontakt med Lars Klarby, Controller vid 
Trafikverket. Han har hjälpt mig att ta del av det material jag använt mig av för att studera Norra 
länken projektets kostnadsutveckling. De olika respondenterna under intervjuerna har valts ut 
med syftet att väva in aktörer som både representerar företrädare och motståndare till projektet. 
På detta sätt ämnar jag skapa en nyanserad bild av projektet och belysa processens bakom detta 
från flera olika håll. 
 
Jag anser att kombinationen av intervju och samtal i samma konversation fungerade mycket bra i 

                                                           
7 Dalen 2007, s. 9   
8 Dalen 2007, s 13 
9 Gustavsson 2003, s. 238 
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mina fall. Jag försökte även i den mån det var möjligt att hålla mig flexibel och kunna anpassa 
frågorna efter samtalets gång för att fånga upp oväntad information. Betydelsen av detta 
diskuterar Dalen i sin bok.10 De kvalitativa intervjuerna har utgjort en viktig del i min studie för 
att klargöra olika aktörers åsikter och komma åt information som annars hade varit svår att nå. 
Det kan ha påverkat respondenterna till att bli något mer restriktiva i sina uttalanden då jag 
spelade in alla intervjuer, varav en ökad försiktighet i uttalanden kan ha uppstått. Men Dalen 
menar att personer i allmänhet är mer positivt ställda till att bli inspelade under intervjuer idag än 
tidigare.11 Samtliga av mina respondenter godkände på förhand att jag spelade in intervjuerna och 
min tolkning är att ingen av de påverkades av detta. Följaktligen tror jag inte att validiteten har 
påverkats till någon större grad av detta. Jag presenterar en del citat från de utförda intervjuerna i 
min uppsats för att belysa vissa åsikter eller när jag på annat sätt ansett att en återgivning av 
respondentens exakta formulering haft en speciell styrka. Dalens åsikt är att informanters egna 
uttalanden kan vara mycket värdefulla att presentera i en vetenskaplig rapport.12  
 
Enligt Dahmström är det viktigt att vara uppmärksam på de risker som föreligger då 
tillbakablickande intervjuer utförs. De minnesfelen som kan uppstå kan leda till information 
förvrängs genom att respondenten helt glömt bort en specifik händelse eller inte har en tillräckligt 
klar bild av denna. Precis som Dahmström förespråkar har jag då försökt använda mig av frågor 
som leder in respondenten på rätt spår så att en högre validitet kan uppnås.13  
 
Jag inhämtar min empiri från en del olika aktörer som är väldigt subjektiva i ämnet som 
behandlas. Hela Norra länken handlar mycket om politik och ekonomi och inga parter som berörs 
är opartiska. Förbundet för Ekoparken strävar mot att skydda nationalstadsparken mot 
exploatering samtidigt som Trafikverket ser de ekonomiska vinsterna med projekt då det 
genererar flera arbetstillfällen. Detta i det långa loppet leder till ökade investeringar och intäkter. 
Det är därför viktigt att vara medveten om att denna subjektivitet existerar när en uppsats som 
denna utförs och hur detta faktum kan påverka informationen som fås fram.  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
                                                           
10 Dalen 2007, s. 30 
11 Dalen 2007, s. 30 
12 Dalen 2007, s. 105 
13 Dahmström 2005, s. 94 
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2. Teori 
 
2.1 Rationell planering 
 
Rationalitetsbegreppet har haft en betydande innebörd inom samhällsplaneringen. Enligt Nyström 
går dess ursprung att finna redan under upplysningstiden och har sedan utvecklats genom 
nationalekonomen Adam Smith och John Stuart Mills till en grundläggande del av ekonomisk 
teoribildning. Det finns även en rad filosofiska förklaringar till rationalitetsbegreppet som har 
förts fram med t.ex. Weber och sociologin.14 Själva grundtanken med denna planeringstradition 
är att det finns rätt och fel, dåliga och bra val att göra. Alltså både bra och dåliga sätt att utveckla 
ett projekt. Planerarna framställs som objektiva aktörer som tar ställning till beslut utifrån de 
fakta som de besitter och inga andra grunder. De ses som en sorts experter som har mycket goda 
kunskaper om sitt område.15 Att ta rationella beslut betyder att val baseras på till vilken grad nytta 
och/eller tillgodoseende av aktörens egna intressen de kan uppnå. Friedmann diskuterar 
komplexiteten av begreppet “rationalitet” och vad vi egentligen menar med rationell handling. 
För vissa är en handling rationell när den följer ett sorts formellt kriterium, det kan till exempel 
vara ekonomisk effektivitet. Ifall det går att få mer av något för samma kostnad, alltså en 
parettoförbättring (någon får det bättre utan att någon annan får det sämre), så anses det vara ett 
rationellt handlande. För andra så är rationalitet något annorlunda. Det kan då vara att rätta sig 
efter sociala normer för att smälta in i omgivningen bättre. Därmed så kommer människor anse 
att en person gjort ett rationellt val ifall denna har sagt upp sig från sitt jobb för att ta ett mer 
välbetalt. Eller med en mer industriell syn, ifall man stänger ner sin fabrik på plats x för att man 
vet om man har den på plats y kan man göra en större vinst. En person agerar då rationellt mot sig 
själv och aktieägare även fast beslutet kanske gör ett stort antal personer arbetslösa, vilket inte är 
ett rationellt agerande mot dessa.16  
 
Även Habermas diskuterar hur vi antar att rationalitet och kunskap är ömsesidigt beroende av 
varandra då vi använder begreppet ”rationell”. Definitionen av vad ett rationellt agerande kan 
vara avgörs av vilken kunskap aktören i fråga innehar. Problematiken uppstår då vi vet att 
kunskap kan vara opålitlig. Därmed så bestäms rationaliteten i en handling egentligen direkt av 
reliabiliteten hos kunskapen som utgör grunden till valet. Detta faktum skapar alltså en osäkerhet 
gällande vad som faktiskt är rationellt eller inte.17  
 
Kortfattat så kan den rationella planeringsmodellen förklaras i fem olika steg. I det första steget 
så tas de mål som föreligger fram och presenteras. Därefter så sker en utredning där alternativ till 
det framlagda förslaget presenteras och en analys av vad till exempel projektets konsekvenser 
skulle kunna bli. Det val av handlingsalternativ som sker baseras sedan på den nytta och det 
ekonomiska utfall de genererar för olika inblandade intressenter. Dessa två parametrar är kärnan i 
att valet ska ske efter objektiva kriterier. Fördelar jämförs mot kostnader och sedan tar man fram 
ett val. Steg fyra är själva genomförandet där förhoppningen är att erfarenheter (steg 5) kan 
erhållas. Dessa erfarenheter ska sedan återkopplas till allmän planering så att en lärdom av 

                                                           
14 Nyström 2003, s 80 
15 Tonell 2005, s. 318 
16 Friedmann 1987, s. 19 
17 Habermas  1981, s. 8 
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rådande förhållanden äger rum som underlättar framtida genomföranden.18   
 
 

Den rationella planeringsmodellen 
 

 
Figur 2.1 
Källa: Nyström, Jan 2003, Planeringens grunder, sid 81 
 
Nyström skriver sedan om hur den tidigare presenterade modellen har modifierats för att på ett 
mer realistiskt sett motsvara hur det egentligen går till i samhället. Modifieringen har dels utförts 
för att visa på hur ett sorts informationsutbyte mellan de olika stegen kontinuerligt sker under 
hela processens gång, detta dels för att motverka att mål blir inaktuella.19 Den modifierade 
rationella planeringsmodellen visas i figur 2.1. 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
18 Nyström 2003, s. 80 
19 Nyström 2003, 80-82 



11 
 

Den modifierade rationella planeringsmodellen 
 

 
Figur 2.2 
Källa: Nyström, Jan 2003, Planeringens grunder, sid 82 
 
Den rationella planeringsmodellen har kritiserats under årens gång. Nyström skriver om Sahlin-
Andersson som menar att beslutsfattande som skulle grundas i rationellt utgångstänkande ej 
existerar utan är mer en ideologi som inte är praktiskt genomförbar. För henne är det mer av ett 
spel för galleriet, en sorts process där rationella argument sägs vara det som avgör vilka beslut 
som tas men egentligen är det andra faktorer som påverkar.20 
 
Frågan var då vilken bas rationella beslut egentligen skulle ha. Å ena sidan fanns det de beslut 
som grundades i ett individuellt kostnad-fördelar perspektiv, där ett val som är bra för en person 
inte nödvändigtvist behöver vara bra för samhället i stort. Oftast så skedde det inte någon 
parettoförbättring utan det som inträffade var att då vissa fick det bättre uppstod värre eller flera 
problem för andra grupper. Den här sortens beslutsgrund kom att kallas för marknads rationalitet. 
Friedmann menar att den form av rationalitet är grundad i ägande individualism, ett begrepp som 
Macpherson behandlar. Enligt den här synen så sätts individen framför kollektivt och 
tillfredställandet av materiella behov anses vara huvudargumentet till att människor lever i 
sociala grupper. Den motsatta doktrinen kallas den sociala rationaliteten och den blev 
framträdande under 1800-talet. Enligt denna så är den sociala formationen överställd den 
individuella och en persons identitet är en direkt följd av ett medlemskap i en grupp. Följs den 
här doktrinen anses alltså kollektiva intressen, samhällets bästa, alltid ligga före det individuella. 
Detta synsätt gjorde att parettoförbättringar slutade vara ett giltigt kriterium då diskussioner om 
vilka beslut som bör utföras skulle komma att föras.21  

                                                           
20 Nyström 2003, s. 84 
21 Friedmann 1987, s. 20 
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Enligt upplysningstidens tradition så är rationalitet väl definierat och anses vara oberoende av sitt 
sammanhang. Det sägs att vi vet vad rationalitet är och att det antas vara en konstant benämning 
utan koppling till tid och plats. Flyvbjerg kritiserar starkt detta synsätt med hjälp av sin studie av 
Ålborg vilket han skriver om i sin bok Rationality and power: Democracy in practice från 1998. 
Han menar inte att de går att se hans undersökning som material till en allmän teori utan att det 
istället kan fungera som allmänna riktlinjer. I och med hans studie visar han hur rationalitet kan 
vara högst beroende av sitt sammanhang och hur rationalitet är nära anknutet till makt. Hans 
slutsats är att desto mer makt en aktör besitter desto mindre rationella är ofta dennes handlingar. 
Han argumenterar vidare att denna asymmetri mellan makt och rationalitet utgör en 
grundläggande svaghet i vårt moderna samhälle. Med andra ord ställer han sig högst kritisk till 
om den objektiva, värderingsfria beslutsfattningen existerar idag.22  Flyvbjerg uttrycker sig på 
följande sätt när han behandlar sambandet mellan begreppen makt, rationalitet, kunskap och 
verklighet.  
 
“Defining reality by defining rationality is a principal means by which power exerts itself. This is 
not to imply that power seeks out rationality and knowledge because rationality and knowledge 
are power. Rather, power defines what counts as rationality and knowledge and thereby what 
counts as reality.”23  
 
Det här citatet anser jag tydligt poängterar hur Flyvbjerg menar att var makten ligger är den 
faktor som i slutändan avgör vilka beslut som kommer fattas och hur samhället kommer att 
formas. Rationalitetens egentliga betydelse är därmed underställd.  
 
Diskussion 
Enligt min mening har Flyvbjerg, Sahlin-Andersson och andra som ställer sig kritiska till om den 
rationella planeringen egentligen implementeras i vårt samhälle idag viss anledning till att vara 
det. Vilka beslut kan anses tas objektivt och fritt från värderingar? Dagens samhälle är uppbyggt 
enligt en representativ demokratisk modell där politiker är medborgarnas förlängda arm för att 
påverka hur dessa vill att samhället ska utvecklas. Det finns delade meningar när det gäller i 
princip alla frågor och därför är det av stor vikt att det finns politiker som representerar en så stor 
bredd som möjligt av vad den allmänna opinionen anser. Därmed så är inga beslutsfattare 
opartiska eftersom de har blivit folkligt valda och anledningen till det är för att en majoritet 
stödjer just deras åsikter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 Flyvbjerg 1998, s. 2 
23 Flyvbjerg 1998, s. 227 
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3. Nationalstadsparken 
 
3.1 Historik 
 
Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården i Stockholm är än idag Sveriges enda 
nationalstadspark. Området sträcker sig från Skeppsholmen i väster, till Fjäderholmarna i öster 
och vidare till Sörentorp i norr och den totala ytan av området är ca 27 km² varav 19 km² utgörs 
utav land.24 Parken omgärdar centrala delar av Stockholm och det har därför genom åren funnits 
starka intressen för ökad exploatering i och vid parken, speciellt i början på 1990-talet. Det var år 
1994 som riksdagen med starkt stöd kunde anta propositionen “Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården” som skulle fungera som ett långsiktigt skydd för parken. Myndigheter som till 
exempel Riksantikvarieämbetet och Boverket påverkade regeringen till att göra ett tillägg i 
miljöbalken vilket skulle skapa ett mer långsiktigt skydd för nationalstadsparken. Men även det 
ideella engagemanget från intresseorganisationer och privata aktörer hade stor betydelse i frågan. 
Många av dessa organisationer kom senare att utgöra en del av paraplyorganisationen Förbundet 
för Ekoparken.25 För att skydda de höga natur-, kultur- och rekreationsvärdena i parken utsågs det 
1995 till världens första nationalstadspark. Skyddet för parken går att finna i miljöbalkens 4 kap 
7§ och lyder: 
 
Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården är en nationalstadspark.  
Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra 
åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att 
det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas. 
Trots bestämmelsen i andra stycket får en åtgärd som innebär ett tillfälligt intrång eller en 
tillfällig skada i en nationalstadspark vidtas, om 
1. åtgärden höjer parkens natur- och kulturvärden eller tillgodoser ett annat angeläget allmänt 
intresse, och 
2. parken återställs så att det inte kvarstår mer än ett obetydligt intrång eller en obetydlig 
skada.26  
 
En nationalstadspark ska enligt Länsstyrelsen i Stockholms län vara 
“ett unikt historiskt landskap av betydelse både för det nationella kulturarvet, för en tätorts 
ekologi och för människors rekreation. Till skillnad från nationalparker och många naturreservat 
är det ett krav att den ska ligga i en urbaniserad miljö, det vill säga en stadsbygd”.27  
 
Denna bestämmelse i lagtexten ger nationalstadsparken ett sorts grundläggande skydd, dock finns 
behov av olika sorters detaljregleringar för skötsel och förvaltning. Stora delar av husen som 
finns belägna i parken garanteras ett sådant skydd så att kulturella värden ej riskeras att förloras 
genom kommunala planer och områdesbestämmelser. Liknande planer finns även för den 
långsiktiga vården av naturen samt de mer unika byggnaderna såsom slotten.  
 
Nationalparken i sin helhet har en lång historia bakom sig och har gått igenom flera olika epoker. 
                                                           
24 Förbundet för Ekoparken 
25 Länsstyrelsen Stockholms län 
26 Länsstyrelsen Stockholms län 
27 Länsstyrelsen Stockholms län 
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Det var först under järnåldern som människor fast började befolka området och använda den till 
jordbrukmark. Det som skedde senare var att marken successivt mer och mer hamnade i kunglig 
ägo vilket satte en tydlig prägel på denna. Karl XI lät till exempel inhägna hela Djurgården och 
göra den till en jaktpark. De kungliga influenserna är tydliga då bland annat arkitekturen i 
området studeras. Norra Djurgården benämns idag som Vetenskapsstaden då institutioner som 
Stockholms universitet och Kungliga tekniska högskolan är belägna där.28  
 
 
3.2 Nationalstadsparkens specifika värden 
 
Nedan följer en kategorisering av de unika värden som nationalstadsparken anses besitta. 
Klassificeringen är utförd av Förbundet för Ekoparken.  
 
Det kungliga landskapet – Ett flertal svenska kungar har varit med och skapat ett differentierat 
område med en hög mångfald, mycket tack vare deras olika intressen. Det råder en mångfald av 
natur-, kultur- och friluftsvärden i parken som är en produkt av den bakomliggande historien av 
att ha varit i kunglig ägo under lång tid. 
 
Naturvärden - Nationalstadsparken utgör ett habitat för ett stort antal växter och djur, bland 
annat så lever här ett hundratal arter som finns med på den nationella listan över utrotningshotade 
djur. Med en sådan kraftig ekologisk mångfald som finns i parken är det utav stort miljöintresse 
att skyddet för den är så omfattande som möjligt.  
 
Kulturvärden - I Ekoparken finns till exempel fyra av de totalt tio stycken kungliga slotten. 
Variationen av arkitekturen i nationalstadsparken är hög, allt ifrån fornlämningar från järnåldern 
till de funktionalistiska bostadsområdena på Gärdet, allt ligger innanför parkens gränser.  
 
Friluftsvärden - Ekoparken kan sägas fungera som en lunga i den annars urbana miljön, främst 
för de boende i innerstaden samt Solna. Parken fungerar som ett viktigt rekreations- och 
friluftsområde vilket delvis märks på att området är Sveriges mest besökta grönområde.  
 
Turism - Den stora mängd sevärdheter som Ekoparken besitter gör att området årligen genererar 
stora intäkter till svensk turism. Enligt uppskattningar från Stockholm Information Service från 
1992 har hela Ekoparken minst 15 miljoner besökare varje år.29 
 
 
3.3 Bellevueparken 
 
Bellevueparken är belägen vid södra delen av Brunnsviken och är en del av nationalstadsparken. 
Den avgränsas i söder och väster av kvartersgränsen mot kvarteret Cedersdal respektive kvarteret 
Ormträsket där Wenner-Gren Center är beläget. I norr gränsar den mot Brunnsviken och österut 
avgränsas parken mot den gång- och cykelväg som går längs med Roslagsvägen. Parkens storlek 
uppgår idag till 10 hektar och används bland annat till bollspel, promenader, naturlek och 

                                                           
28 Länsstyrelsen Stockholms län 
29 Förbundet för Ekoparken 
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picknick. Trots det centrala läget är besökstrycket relativt lågt mycket på grund av de omgivande 
trafiklederna som skapar barriäreffekter för flöden av människor. I framtiden beräknas dock 
antalet besökare öka då expanderingen av Norra stationsområdet och antalet närliggande bostäder 
stigit.30  
I Bellevue och området närmast Brunnsviken kan man tydligt se influenserna från sena 1700-
talets gustavianska park- och landskapsideal. Trots att platsen är så pass central idag så hörde den 
till stadens utkanter i slutet på 1700-talet.31 Längre fram, närmare bestämt 1892 invigdes 
Värtabanan som kom att dela parkområdet i två delar vilket enligt många förespråkare för parken 
var olyckligt. År 1889 så fick Stockholms stad ta över arrendet av marken och under tidigt 1900-
tal började parken rustas mot en idrotts- och utflyktspark. År 1910 presenterade 
byggnadskontoret för första gången en plan för hur parken skulle skötas.32Carl Eldhs ateljé hör 
till en av de kulturhistoriskt sett mest värdefulla byggnaderna i parken. Den ritades av Ragnar 
Östberg och uppfördes 1919 på Bellevuehöjden i nära anslutning till Paschens malmgård. 1963 
öppnade ateljén som museum.33 En modernare anläggning i form av Wenner-Gren Center 
invigdes år 1962 och fungerar som ett internationellt center för besökande vetenskapsmän.34  
De naturvärden som föreligger i Bellevueparken är utgörs av en blandning av vegetationstyper till 
exempel, gräsmark, ädellövskog, ett mindre område av tallskog samt hällmark. Överlag så består 
trädbeståndet av tall, rönn, skogslönn, lind och alm men det finns även inslag av ek och enstaka 
björkar. Naturligt sett så består buskskikten i området av nypon, rönn och hassel. Utöver dessa så 
finns det planterade buskar av syrén, snöbär och mahonia.35 Parken definieras även som 
spridningszon för växt- och djurliv mellan Ulriksdal och Norra Djurgårdens stora naturområden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30 Bellevueparken - Program för utveckling av parken, s. 3 
31 Bellevueparken - Program för utveckling av parken, s. 4   
32 Bellevueparken - Program för utveckling av parken, s. 5 
33 Bellevueparken - Program för utveckling av parken, s. 17 
34 Bellevueparken - Program för utveckling av parken, s .8 
35 Bellevueparken - Program för utveckling av parken, s. 10 
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4. Norra Länken 
 
4.1 Historik 
 
Vid ett sammanträde 1978 gav byggnadsnämnden i Stockholms stad uppdraget att tillsammans 
med övriga berörda förvaltningar utreda vilken påverkan bygget av Norra länken under 
Bellevueparken skulle ha. Fokus låg på sträckan Uppsalavägen-Roslagsvägen och både de 
miljömässiga och kulturhistoriska konsekvenserna av olika lösningar skulle undersökas. 36Det här 
var startskottet för vägprojektets tillkomst.  
 
Olika utredningar och analyser för hur den bästa sträckningen och utformningen av Norra länken 
skulle se ut har pågått sedan 1960-talet. Länge så studerades ytlösningar för vägprojektet vid 
området Norrtull-Roslagstull då målet var att anpassa projektets utformning till redan existerande 
bebyggelse. Det var först under slutet på 1980-talet som detta alternativ förkastades. Med hjälp 
av undersökningar och analyser bedömdes att det ej var miljömässigt acceptabelt att all trafik i 
området skulle förflytta sig i ytläge. Som på flera andra delar av Norra länken blev då 
tunnellösningar det alternativ som förespråkades. Det bedömdes vara ett naturligt alternativ att 
lägga biltunneln under Sveavägen och Cederdalsgatan för att på detta sätt reducera påverkan på 
intilliggande fastigheter. Även fast trafikflödet i området var högt trodde utredarna att detta skulle 
kunna gå att lösa. Erfarenheter från tidigare byggen i Stockholms innerstad som exempelvis 
utbyggnaden av tunnelbanan påvisade att alternativet att låta trafikströmmarna gå över tillfälliga 
bryggor var klart gångbart.37 Fortsatta studier visade dock att det var bättre att förlägga 
tunnelbygget i ett nordligare läge. Det skulle då komma att hamna under bensinstationstomten38 
och fördelen med den här lokaliseringen var att de svårigheterna med hanteringen av trafiken vid 
Norrtull under konstruktionstiden skulle minska.  

Stockholm stad presenterade i början av 1990-talet det s.k. Bellevuealternativet som i stort sett 
innebar att sträckningen skulle följa Värtabanans spår mellan Norrtull och Roslagstull. 
Huvudsakligen fanns det två stora fördelar med det här alternativet framför de tidigare upplagda. 
För det första bedömdes det att störningarna för omkringliggande trafiken skulle bli mycket 
mindre under själva utbyggnadsskedet. Den andra orsaken var att möjligheterna att etablera ny 
bebyggelse vid Norrtull ökade samt att behålla en stadsmässigt godtagbar entré till Stockholm 
norrifrån.39  
 
Det var under hösten 1992 som Moderaterna, Socialdemokraterna och Folkpartiet beslutade om 
den s.k Dennisöverenskommelsen. Namnet kom från dåvarande riksbankschefen Bengt Dennis 
som var ordförande för förhandlingarna. Beslutet innebar att kraftiga satsningar på en expansion 
av väg- och kollektivtrafik skulle ske under åren 1992-2005. Finansieringen av denna utbyggnad 
skulle ske genom vägtullar som senare upprättades i Stockholm. De vägprojekt som inkluderades 
inom Dennisöverenskommelsen var Ringen och Yttre tvärleden, Norra länken utgjorde i sin tur en 

                                                           
36 ”Norra länken genom Bellevue”, s. 5 
37 Överenskommelse med Vägverket om finansiering av Norra länken, s. 5 
38 Bensinstationstomten är det område väster om Wenner-Gren Center som tidigare innehöll två bensinstationer. 
Dessa lades ner i mitten på 1990-talet i samband med planeringen av Norra länken. Källa: Dp 2000-12935-54 s. 11 
39 MKB Norrtull-Roslagstull, s. 41 
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del av Ringen.40  
 
Åren 1993-94 upprättade Stockholm stad en fördjupad översiktsplan berörande det som kallades 
Norra trafikbandet.41.  Alternativen Bellevue och Cederdalsgatan hade diskuterats och analyserats 
under samrådet inför upprättandet av översiktsplanen. Detta var två olika möjliga sträckningar för 
det vägparti som skulle gå mellan Norrtull-Roslagstull och kommer presenteras mer i detalj i ett 
senare skede av uppsatsen. Efter att ha granskat synpunkter och haft en utställning av planen så 
tog kommunfullmäktige beslut att anta den. Med tanke på att det skulle få mindre miljömässiga 
konsekvenser samt störa trafikflödet mindre så blev Bellevuealternativet det alternativ 
projektutförarna skulle arbeta efter.42 Så Den 20 november 1993 beslutade Stockholms 
kommunfullmäktige att Norra länken, delsträcka Norrtull-Roslagstull skulle byggas. Vägverket 
hade under 1990 blivit väghållare för Norra länken. De accepterade det framlagda 
Bellevuealternativet och 1996 startade de utbyggnaden av projektet.43 Beslutet kom redan från 
start att överklagas av Greger Carpelan och hans hustru Ingegerd som bodde uppe på berget i 
Bellevueparken. Brita Eldh (dotter till skulptören Carl Eldh) samt Birgitta och Carl Gustaf 
Leijonhjelm är även de bosatta i parken och står bakom överklagandet. Överklagan gick ända upp 
till högsta rättsliga instans nämligen Regeringsrätten och där betonade Greger Carpelan den 
planerade vägens negativa effekter på de allmänna intressena.44  
 
Totalt tre detaljplaner för Norra länkens utbredning inom Stockholms stad hade upprättats och 
alla hade antagits av kommunfullmäktige mellan åren 1993-95. Dessa planer överklagades men 
godkändes av regeringen 1996. Besluten överklagades ytterligare vilket innebar att den gick 
vidare till en s.k. rättsprövning hos regeringsrätten. Regeringens beslut kvarstod i två av de tre 
detaljplanerna men i den rörande området Norrtull-Roslagstull blev det nya beslutet att 
antagandet av planen skulle upphävas. Detta skedde mindre än ett år senare och projektet 
hamnade således på is då alla förberedelser avbröts med anledning av att tunnelbyggandet inte 
var förenligt med lagstiftningen om nationalstadsparken. Vägverkets förslag inkluderade att 
schaktning skulle utföras från ytan vilket skulle innebära ett intrång i parklandskapet och på så 
viss var det ej juridiskt försvarbart.45  
 
Motståndarna till planerna att bygga tunneln i parken fick sin vilja igenom efter mycket hårt 
arbete. Överenskommelsen övergavs formellt sett 1997 av sittande regeringen efter att 
Regeringsrätten beslutat att bygget av Norra länken i Bellevueområdet skulle utgöra ett olaga 
intrång i nationalstadsparken.46 I domen skrevs följande: 
 
”I förevarande fall innebär detaljplanen att det blir möjligt att anlägga en ca 
35 meter bred trafikled i tunnel genom nationalstadsparken. Tunneln skall 
delvis anläggas i ett öppet schakt från markytan. Sistnämnda delen av tunneln 
går bl.a. på en sträcka av ca 100 meter inom ett område som är bevuxet med 
                                                           
40 MKB Norrtull-Roslagstull, s. 37 
41 Norra trafikbandet innebär delprojekten Norra länken samt snabbspårvägens eventuella sträckning från Norrtull 
via Roslagstull till Östra station. 
42 Överenskommelse med Vägverket om finansiering av Norra länken, s. 5 
43 MKB Norrtull-Roslagstull, s. 41 
44 Glemdal 2008, s. 96-97 
45 Cederdalsgatuutredningen 2000, s. 9 
46 Tonell, s. 327   
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träd och annan vegetation och som har parkkaraktär. Inom detta område 
blir det alltså möjligt att fälla träd och ta bort vegetation och jord så att ett 
djupt schakt skapas. Det framstår som helt klart att dessa åtgärder innebär 
ett intrång i nationalstadsparkens parklandskap och naturmiljö. 
 
Regeringsrätten finner redan på angiven grund att de åtgärder som blir möjliga 
genom den antagna detaljplanen strider mot 3 kap. 7 § andra stycket 
NRL. Det innebär att också regeringens beslut strider mot lagrummet. På 
grund härav skall regeringens beslut upphävas.”47  

Efter domen från regeringsrätten undersökte Vägverket översiktligt vilka andra alternativa 
utformningar för denna del av Norra länken som var möjliga Med hjälp av dessa studier kom 
Vägverket fram till ett nytt alternativ som ej bedömdes medföra något intrång i 
nationalstadsparken. Förslaget hade samma sträckning som det tidigare men nu var det istället 
planerat att ha ett djupare läge. Detta skulle medföra att tunneln kunde byggas från sidan och inte 
uppifrån som först var planerat. Alternativet kom att kallas det modifierade 
Bellevuealternativet.48 Innan kommunfullmäktige ville ta ställning önskade de dock att ytterligare 
ett alternativ skulle bli ordentligt utrett.  

 
4.2 Alternativ Cederdalsgatan 
 
Efter valet till kommunfullmäktige 1998 visade den nya majoriteten i Stockholms fullmäktige 
intresse för att utreda alternativet Cederdalsgatan ytterliggare för Norra länkens sträckning i 
Norrtull-Roslagstull området.49 Detta som konsekvens till att det tidigare förslaget ej hade 
godkänts efter rättsprövningen hos regeringsrätten. På beställning av Stockholms stad utförde 
därför Vägverket en mer detaljerad utredning av vad den alternativa dragningen skulle innebära. 
Vägsträckningen skulle med det här alternativet få en annan utformning än det ursprungliga 
Bellevuealternativet. Den skulle ansluta väster om Uppsalavägen till tidigare projekterat läge för 
Norra länken. Därifrån går leden i två tunnlar under Uppsalavägen och fortsätter upp under f.d. 
bensinsstationsområdet och Sveaplan. Tunnlarna fortsätter sedan under Cederdalsgatan och 
skolgården till Sveaplans gymnasium för att sedan gå under Bellevueberget och Roslagsvägen 
direkt norr om trafikplats Roslagstull. Ungefär 500 meter öster om Roslagsvägen kopplas 
tunnlarna samman med tidigare projekterat läge för Norra länken.50 

Detta förslag hade enbart studerats ytligt tidigare. Resultatet från denna undersökning lades fram 
i december 2000 och visade att alternativet var möjligt att genomföra. Det negativa var dock att 
det skulle innebära förhöjda kostnader, längre byggtid och större påverkan på trafiken under 
byggtiden vilket indirekt ger större miljöproblem. Byggstarten förväntades försenas några år ifall 
detta alternativ skulle genomföras samtidigt som Vägverket menade att det inte fanns några 
påtagliga miljövinster med att genomföra detta förslag istället för huvudalternativet (modifierade 
Bellevuealternativet).  
 
                                                           
47 Regeringsrätten (1997): Dom, 1997-01-31, målnummer 1931–1932-1996, s. 9 
48 MKB Norrtull-Roslagstull, s. 41 
49 Cederdalsgatuutredningen 2000, s. 10 
50 Cederdalsgatuutredningen 2000, s. 15 
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Nedan är några av de betydande konsekvenser som uppstår ifall detta alternativ genomförs: 
 
1. Träd utmed gaturummen vid Sveavägens norra del och Cederdalsgatan tas bort. 
 
2. Byggarbeten såsom schaktning, spontning etc. sker nära stenstadens bebyggelse med risk för 
ökade störningar av olika slag. 
 
3. Flera tillfälliga trafikomläggningar under byggtiden med försämrad framkomlighet för 
trafiken. 
 
4. Planerings- och projekteringsprocessen tar lång tid med följd att datumet för färdigställandet 
av Norra länken blir senarelagt. 
 
5. Högre kostnader, minst 500 miljoner kronor, jämfört med nu framlagt modifierat förslag till 
trafiklösningen under Bellevueparken.  

MKB Norrtull-Roslagstull, s 42 
 
Utredningens slut 
Utöver alternativen Cederdalsgatan och modifierade Bellevuealternativet redovisades fyra övriga 
möjliga dragningar för gatu- och fastighetsnämnden i Stockholms stad. Samtliga av dessa visade 
sig dock i flera avseenden vara sämre än ovanstående två. I och med detta så ansågs det inte 
finnas några realistiska alternativ.51 Det s.k. modifierade Bellevuealternativet skulle innebära att 
tunneln dras under Bellevueparken med en teknik som inte påverkar markytan. Därmed så skulle 
intrång i nationalstadsparken kunna undvikas och därför var ingreppet förenligt med lagen om 
nationalstadsparken. I december 2000 fastställde Vägverket således en vägarbetsplan med denna 
lösning. Dock vann inte alternativet laga kraft förrän Stockholm stad godkänt detaljplanen för 
området där denna vägarbetsplan skulle inkluderas. 52 
 
Från år 2000 och några år framåt gör bland annat FFE det de kan för att försöka stoppa det 
modifierade Bellevuealternativet från att komma in i detaljplanen för området och vinna laga 
kraft. Överklaganden skickas till Vägverket, Länsstyrelsen i Stockholms län samt regeringen där 
FFE presenterar sina argument varför en dragning av Norra länken under Bellevueparken strider 
mot lagstiftningen om nationalstadsparken och kommer påverka parken på ett negativt sätt. Detta 
får de inget gehör för och 2006 vinner ”Detaljplan för del av Norra länken (Norrtull-Roslagstull) 
inom stadsdelen Vasastaden i Stockholm DP 2000-12936-54” laga kraft. Därmed kunde 
Vägverket starta bygget av jordtunneln under Bellevueparken. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
51 MKB Norrtull-Roslagstull, s. 42 
52  Överenskommelse med Vägverket om finansiering av Norra länken, s. 3 
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5. Kostnadsutveckling 
 

5.1 Tidigare forskning  
 
Bent Flyvbjerg skriver i sin bok ”Megaprojects and risk: An anatomy of ambition” om 
sambanden och likheterna rörande kostnadsutveckling som kan ses mellan stora projekt utförda 
runt om i världen. Han kritiserar starkt hur förespråkare för multimiljardsprojekt systematiskt ger 
beslutsfattare, allmänheten och media ofullständig information för att presentera sitt projekt i ett 
bättre ljus. Underdrivna kostnader, överdrivna intäkter, undervärderad miljöpåverkan och 
överskattade prognoser för ekonomisk utveckling är frekvent förekommande. Flyvbjerg har 
kommit fram till att även risker oftast undangöms för att inte riskera att projektet ej blir av.53  
 
I stora infrastrukturella projekt är de verkliga kostnaderna ofta mellan 50-100 % högre än vad 
som har förutsagts.54 I en studie utfärdad av svenska generaldirektören som inkluderade 15 väg- 
och järnvägsprojekt som hade ett totalt värde av 13 miljarder kronor (1994 års priser). så visade 
det sig att den genomsnittliga slutkostnaden var 86 % högre än vad som hade sagts i prognoserna 
för de åtta vägprojekten som var inräknade. Viktigt är dock att notera att enbart en tredjedel av 
projekten var färdigbyggda då undersökningen gjordes vilket kan innebära att slutkostnaden blev 
ännu högre.55  
 
Det argumenteras ofta för att inga projekt är lika varandra och därmed även svåra att jämföra. 
Detta må stämma med tanke på att förutsättningar i form av lokal geologi, bebyggelse i omnejd, 
väderförutsättningar och en rad andra faktorer bidrar till att skapa unika förhållanden. Det går 
trots detta att se en generell trend när det gäller kostnadsutvecklingen i megaprojekt som 
Flyvbjerg studerat. Hans slutsats är att den allmänna tendensen mer eller mindre konstant är att 
projekts kostnader underskattas.56 Ett exempel är kostnadsutvecklingen för Stora Bältbron i 
Danmark. Bron öppnade för järnvägstrafik 1997 och biltrafik 1998 och är nästan sju km lång. När 
förslaget att bygga bron godkändes av det danska parlamentet 1987 så bedömdes de totala 
investeringarna ligga på 13,9 miljarder danska kronor. År 1999 var bygget färdigställt och då 
hade den reella kostnadsökningen blivit 54%, upp till 21,4 miljarder danska kronor.57  
 
Efter en historisk studie av megaprojekt kan Flyvbjerg även dra slutsatsen att kostnadsökningar 
inte är ett fenomen som uppkommit de senaste decennierna utan även har funnits tidigare. De har 
inte minskat med tiden och är av samma relativa storlek som de var för 10-30 år sedan. Det finns 
därför inget som visar på att metoder för att bedöma risker för kostnadsökningar och undvika 
dessa har förbättrats. Detta kan anses underligt eftersom det inte då verkar som att någon lärdom 
har tagits från det som utförts tidigare. Enligt Flyvbjerg kan det vara så att aktörer har ”lärt sig” 
att undervärdering av kostnader och kostnadsökningar faktiskt lönar sig.58 
 
Riksrevisionen lämnade 2010 över rapporten ”Kostnadskontroll i stora väginvesteringar?” till 

                                                           
53 Flyvbjerg 2003, s. 1 (a)  
54 Flyvbjerg 2003, s. 11 (a)   
55 Flyvbjerg 2003, s. 15 (a) 
56 Flyvbjerg 2003, s. 14 (a) 
57 Flyvbjerg 2003, s. 13 (a) 
58 Flyvbjerg 2003, s. 16 (a) 
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regeringen. Riksrevisionen menade att det fanns få uppgifter att tillgå då det gällde 
kostnadsutvecklingen för större vägprojekt i Sverige och att en rapport av detta därmed var 
befogad.59 I rapporten redovisas en granskning av kostnadsutvecklingen för vägprojekt utförda av 
Vägverket mellan 2005-2009. Det har visat sig är att prisutvecklingen i branschen generellt sett är 
hög. Från åren 2000 till 2009 var ökningen inom vägbranschen 35% jämfört med endast 15% i 
övriga ekonomin. Riksrevisionen visar även på en kostnadsökning i vägprojekt utöver dessa som 
anses till de allmänna. Mellan åren 2005-2009 så var dessa ökade kostnader mellan 8-18% om 
man jämför budgeten från första framlagda planen till färdigställt projekt. En orsak till detta är 
enligt Riksrevisionen att Vägverket underskattar kostnader för geoteknik.60 Anders Liwendahl 
från Trafikverket menar att de geotekniska förutsättningarna är väldigt svåra att förutse och att 
förhållandena inte alltid är som man bedömt innan projektet startat.61 En annan orsak till 
kostnadsökningar anses vara att externa intressenter förhandlar sig till extra utföranden som inte 
ingick i projektet från början.62  
 
I artikeln ”How common and how large are cost overruns in transport infrastructure projects?” 
från “Transport reviews”, 2003, presenteras resultatet från en undersökning utförd för att 
bedömma kostnadsökningarna hos bland annat stora vägprojekt. Här diskuterar författarna det 
faktum att en vanlig felkälla när det gäller att göra korrekta kostnadsbedömningar för projekt 
över tid är att beloppet inte justeras för den rådande inflationen.63 De slutsatser som författarna 
dragit av sin studie av 258 stycken transport och infrasttrukturella projekt är att underskattningar 
av kostnader är mycket mer vanligt förekommande än överskattningar.64 Deras resultat visar att 
den genomsnittliga kostnadsökningen (belopp överstigande prognostiserad slutkostnad) är 34% 
för tunnlar och broar och 20% för vägar.65 Norra länken består av både delvis av tunnlar men den 
går även bitvis vid marknivån.  
 
5.2 Finansiering Norra länken 
 
Stockholm stad lutade sig mot det kommunala planmonopolet och ansågs sig därför ha möjlighet 
att välja vilket alternativ som skulle komma att utföras för delen av Norra länken mellan Norrtull 
och Roslagstull. Vid överläggningar som hade förts med Vägverket hade det framkommit att det 
är Stockholms stad själva som får stå för merkostnaden, vilken beräknades vara runt 500 miljoner 
kr, än om det modifierade Bellevuealternativet skulle väljas. Även företrädare för 
regeringskansliet hade gjort liknande uttalande.66 Det är möjligt att utfallet senare hade blivit 
annorlunda ifall inte Stockholms stad hade behövt stå för hela den extra kostnaden själva. 
 
I överenskommelsen från år 2002 föreslogs det att Stockholm skulle stå för hela den regionala 
andelen av kostnaderna. Detta trots att en del av Norra länken ligger i Solna kommun vilket 
gjorde att många hävdade att även de borde vara med och bidraga. För Lidingö kommun ansågs 
Norra länken ha en mycket stor betydelse vilket motiverade att även de skulle bistå. Beslutet att 
                                                           
59 Riksrevisionen, Kostnadskontroll i stora väginvesteringar? s.25 
60 Riksrevisionen, Kostnadskontroll i stora väginvesteringar? s. 7 
61 Liwendahl, Anders. Projektledare Bellevue, Trafikverket. Intervju 11-05-06 
62 Riksrevisionen, Kostnadskontroll i stora väginvesteringar? s. 7 
63 Flyvbjerg, 2003 s. 72 (b) 
64 Flyvbjerg, 2003 s. 78 (b) 
65 Flyvbjerg, 2003 s. 71 (b) 
66 Överenskommelse med Vägverket om finansiering av Norra länken, s. 6 
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Stockholms kommun själva skulle stå för den regionala delen togs på grund av att det skulle 
skapa förutsättningar för att en snabb byggstart skulle kunna ske.67Vägverket och Stockholms 
stad kom överens om att kostnaden för projektet skulle fördelas så staten (i det här fallet 
Vägverket) stod för 75% och kommunen (Stockholm) 25%. Den regionala delen Stockholm 
skulle stå för beräknades bli 1550 miljoner kronor och den sammanlagda kostnaden för Norra 
länken uppskattades till 6200 miljoner kronor enligt maj 2002 prisnivå.68  
 
5.3 Kostnadsutveckling Norra länken 
 
Det är alltid fråga om en stor komplexitet när den egentliga kostnadsutvecklingen för ett projekt 
som fortgår under en längre tid ska studeras. Ett projekts utformning hinner ofta förändras under 
tiden och ändrade förutsättningar är vanligt. I fallet med Norra länken är förändrade 
förutsättningar minst sagt av stor relevans. Nedanstående kostnadsutveckling är hämtad direkt 
från Trafikverket och visar hur projektet prognostiserade totalkostnad sett ut under de två senaste 
decennierna. 

  
 

Källa: Trafikverket 2011 
 
Här kan vi alltså se att projektet i stora drag ökat från ca 2 miljarder kr till en slutkostnad på ca 11 
miljarder kr. Det är ofta dessa siffror som redovisas rakt av i media vilket skapar en bild av att 
projekt ökat med mycket kraftiga summor. Det farliga med och jämföra prisbilder över tid är att 

                                                           
67 Överenskommelse med Vägverket om finansiering av Norra länken, s. 8 
68 Överenskommelse med Vägverket om finansiering av Norra länken, s. 8 
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det är viktigt att då ta hänsyn till vilken prisnivå man utgår från. I ovanstående diagram är alla 
kostnader utskrivna i dåvarande prisnivå vilket gör att de måste justeras för att kunna jämföras 
över tid. Riksbankens mål är att Sverige ska ha en inflation på 2% +-169 och detta innebär att ett 
fast belopp ej är värt lika mycket om tio år som det är idag, med andra ord du får inte lika mycket 
för samma summa pengar. I fallet med Norra länken kan vi se att de totala tillkommande 
kostnaderna för inflationsjusteringar (index) mellan 1992-2008 har varit 4.293 mkr. Den reella 
kostnadsökningen blir alltså den beräknade slutkostnaden, 11.400 mkr, subtraherat med 
indexjustering på 4.293 mkr och sen differensen till det ursprungliga värdet på 2.150 mkr. Med 
detta får vi fram en reell kostnadsökning på 4.957 mkr. Detta motsvarar en ökning med ca 230 % 
från det ursprungliga priset.  
 
Som kan urskiljas i diagrammet ovan så finns det en rad olika anledningar till att denna 
prisökning skett. Jag har haft kontakt med Lars Klarby, Controller vid Trafikverket och han 
betonar några viktiga orsaker till att projektet blivit dyrare än beräknat. Dels planerades Norra 
länken att gå i ytläge under mycket större del av totalsträckan än vad den faktiskt gör nu. De 
bergtunnlar som byggts och som inte hade räknats in i den ursprungliga kalkylen är mycket mer 
kostsamma än att bygga vid ytan. De fler bergtunnlarna är även mer tidskrävande att bygga därav 
ligger en av orsakerna till att projektets färdigställande senarelagts. Tidsplanen för projektet är att 
projekteringen tar tre år och att sen själva byggandet tar åtta år till. Samtidigt redogör Klarby för 
mig att en ny EU norm för tunnelbyggande tagits fram vilket även det drivit upp kostnaderna. I 
och med bildandet av lagen om nationalstadsparken gavs projektet helt andra förutsättningar med 
höjda kostnader som följd. Klarby menar att det är direkt fel att jämföra de beräkningar gjorda 
1992 med de idag eftersom det är en annan sorts väg.70 Delprojektet att sedan bygga jordtunneln 
under Bellevueparken är ytterligare en stark bidragande faktor till att Norra länkens kostnad ökat 
och något som inte kunde förutses då projektet startades.  
 
En mer givande jämförelse kan göras mellan vad kostnaden beräknades bli i det 
finansieringsavtal som upprättades mellan Vägverket och Stockholms stad angående 
finansieringen av projektet. Som nämnts tidigare bedömdes projektets budget till 6.200 mkr i det  
avtalet (prisnivå maj 2002). I den här budgeteringen har alltså lagen om nationalstadsparken 
grundats och jordtunnel förslaget är inkluderat. Detta kan jämföras med prognosen som gjordes 
2007 i detta års prisnivå där totalkostnaden var uppe i 11.200 mkr. Enligt Klarby utgör index 
2.100 mkr av den här ökningen. De resterande 2.900 mkr beror på olika anledningar. Bland annat 
så har Trafikverket fått göra mer komplexa trafikprovisorier på grund av trafikökningar än 
beräknat samt att bergtunnelbyggande har haft en stark kostnadsutveckling. Dessa två faktorer i 
kombination med andra har varit anledningen till ökningen.71 
 
De 6.200 mkr som beslöts om i finansieringsavtalet uppräknat i löpande penningvärde baserat på 
produktionsplan är 8.727 mkr i löpande pennigvärde. Differensen mellan den nu prognostiserade 
slutkostnaden, 11.000 mkr (prisläge maj 2011), och 8.727 mkr dividerat med 6.200 mkr blir 37%, 
som alltså är den kostnadsökningen som idag förväntas. Klarby berättar för mig att 
kostnadssänkningen med 800-1.200 mkr ännu inte är tillfullo avdraget från prognosen på 11.000 
mkr. Eftersom det fortfarande finns risker kvar i projektet så behåller Trafikverket en 

                                                           
69 Sveriges Riksbank 
70 Klarby, Lars. Controller Trafikverket. Mailkontakt maj 2011 
71 Klarby, Lars. Controller Trafikverket. Mailkontakt maj 2011 
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säkerthetsbuffert i kalkylen. Det är ca 5 år kvar av projektet så mycket kan hända men enligt 
Klarby finns det goda möjligheter att ytterligare kunna sänka prognosen om slutkostnaden.72 
 
 
5.4 Tids- och Kostnadsdiskussion för tunneln under Bellevueparken 
 
År 2005 skrev Vägverket kontrakt med Bilfinger Berger AG (BB) som totalentreprenör till 
jordtunneln Bellevue. Arbetet hade delats in i olika stadier där förprojektering och verifiering av 
arbetsmetoder skulle utföras innan själva byggandet av jordtunneln skulle starta. Slutsatserna som 
kunde dras av BB efter genomförda metodprov var bland annat att förhållandena var mer tids- 
och resurskrävande än vad BB hade antagit i sitt anbud. En del egenskaper i åsjorden hade inte 
kunnat förutses tidigare. I början av sommaren 2007 hade en del geotekniska svårigheter uppstått 
och Vägverket begärde då att en alternativ plan för hur dessa skulle lösas av BB. Den nya planen 
innehöll en delvis ny metod för att konstruera jordtunnel, nämligen att utföra en jordfrysning för 
delarna under grundvattenytan. Detta skulle innebära ökade kostnader och byggtid för hela 
delprojektet. Experter kallades in för att diskutera det nya förslaget och slutsatsen blev att 
riskerna inte minskar genom att den tekniken används istället för den tidigare föreslagna.73  

I och med att dessa komplikationer uppstod så ökade den prognostiserade kostnaden rejält från 
och med år 2005. Vid upphandlingen (prisläge april 2005) var kontraktssumman 685 mkr och 
planerad färdigställande var juli 2010. Under våren 2007 hade förundersökningarna och 
metodproven som BB utfört gett mer information om de lokala förhållandena och vad dessa 
skulle innebära. På grund av detta var då den nya sluttiden satt till maj 2012 och den nya 
budgeten som ansågs nödvändig för att kunna ha möjlighet att lösa de tekniska problemen var 
1.110 mkr (prisläge april 2005). Redan vid detta stadium hade totalkostnaden för delprojektet 
alltså nästan fördubblats. Efter fortsatta svårigheter så var slutkostnaden uppe i 1.260 mkr 
(prisläge april 2005) med en sluttid i mitten på 2013 när BB gav besked i juni 2007. Då 
historiebeskrivningsdokumentet skrevs (mars 2009) uppgav Vägverket att slutkostnaden skulle 
hamna på 1.545 mkr, detta förutsatt att allt den modifierade metoden fungerar och innehåller 
ingen reserv. Med en innehållande reserv på 500 mkr som föreslogs av Susanne Lind så ligger 
slutkostnaden på 2.045 mkr. Reserven motiverades med att jordförhållandena var mer komplexa 
än vad som tidigare hade kunnat förutsägas och att ytterligare oväntade kostnader skulle kunna 
uppstå.74  
 
Vägverket presenterade då sitt förslag om att möjligheten fanns att reglera lagstiftningen så att en 
Cut and Cover tunnel skulle vara möjlig att bygga. Detta skulle som tidigare nämnts spara mellan 
800-1200 mkr samt uppskattningsvis förkorta byggtiden med cirka 2 år. Riskerna skulle även 
reduceras då tekniken med jordtunneln inte tidigare hade prövats i de rådande förhållandena.75 
 
 
 
 

                                                           
72 Klarby, Lars. Controller Trafikverket. Mailkontakt maj 2011 
73 Vägverket, ”Historiebeskrivning av NL21 till NL22”, s. 1-3 
74 Vägverket, ”Historiebeskrivning av NL21 till NL22”, s. 4 
75 Vägverket, ”Historiebeskrivning av NL21 till NL22”, s. 5 
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6. Geologi och geoteknik  
 
 6.1 Geologiska förutsättningar 
 
Vid alla sorters tunnelbyggen är det av stor vikt att ha god kännedom om de lokala förhållandena 
och då framförallt vilka geologiska förhållanden som råder i området där projektet utförs. 
Missbedömningar av till exempel grundvattenflöden eller kornstorleken på materialet kan leda till 
betydande konsekvenser som riskerar att förlänga byggprocessen samt öka kostnaderna mångfalt.  
Sträckan där Norra länken går under Bellevueparken utgörs främst av Stockholmsåsen. Där åsen 
korsar tunnelsträckningen har den nordnordostlig och sydsydvästlig riktning och åskärnan ligger 
strax väster om jordtunneln. Åsmaterialet i området består främst av grus och sandigt grus men 
det existerar även sten och block, vilket har betydelse för bland annat genomsläppligheten. 
Åsjorden belägen längst i öster, mot Bellevueberget, underlagras av morän.76 Bergytan ligger 
som djupast i den västliga delen där den är belägen runt 30 m under markytan och är sedan av 
varierande karaktär österut mot Bellevueberget. Dock avtar djupet successivt desto närmare 
Bellevueberget man befinner sig.77 Grundvatten nivån ligger till större delen på havets nivå, ca -
0,3 m och marknivån skiftar mellan +7 m och +12 m. Området närmast Bellevueberget skiljer sig 
dock där marken istället stiger brant.78  

I en artikel från “Väg- och Vattenbyggaren” från år 2006 står det beskrivet vilka allmänna svåra 
förutsättningar som byggandet av jordtunneln skulle föra med sig. Dessa var följande: 
 
• Liten åtkomst från markytan 
• Vegetationen får ej påverkas 
• Grusåsmaterial med varierad sammansättning 
• Stor vattengenomsläplighet och rikligt med grundvatten 
• Arbeten under grundvattenytan 
• Delvis löst lagrad jord samt blockig, siltig morän och berg 
• Fyllning med okänd sammansättning 
• Liten jordtäckning i västra delen 
• Stort rektangulärt tunneltvärsnitt 
• Nära byggnaden Wenner-Gren Center och Värtabanans järnväg 
• Väglinjen går i kurva och har varierande bredd79 
 
 
 
 
6.2 Jordtunnelutredningen 2003 
 
Vägverket beställde 2003 en utredning av möjliga alternativ för att kunna dra vägtunneln under 
Bellevueparken utan att något intrång i nationalstadsparken skulle ske. Utredningen utfördes av 
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tre personer. Anders Fredriksson, Golder Associates AB, Martin Hellgren, Swepro project 
management AB och Sven-Gunnar Sjöberg, Statens Geotekniska institut, SIG. I rapporten så 
utvärderas olika metoder och författarnas slutsatser presenterades sedan för Trafikverket där de 
delvis hamnade som underlag till det fortsatta arbetet. Syftet var med andra ord att jämföra 
geotekniska metoder för att ta fram den bäst lämpade att använda vid tunnelbygget under 
Bellevueparken, det s.k. modifierade alternativet.80  
 
Genom utredningen bedömde utredarna att det fanns tre huvudmetoder som ansågs 
genomförbara: 
• Jordtunnel utförd med jetpelare 
• Jordtunnel utförd med borrade stålrör (rörtryckningsmetoden) 
• Tryckning med rektangulär stålsköld81  
 
Utredarnas slutsats efter genomförd undersökning var att det ej tidigare hade genomförts något 
projekt med samma förutsättningar när det gällde jordförhållanden och geometri som den 
planerade jordtunneln under Bellevueparken. Detta var förvisso inget de heller hade räknat med 
då de aktuella förhållandena är väldigt speciella. Vidare ansåg de att vardera av de tre 
analyserade metoderna, eller en kombination, kunde användas för att genomföra bygget av 
jordtunneln.82  
 
Tekniken bakom det modifierade Bellevuealternativet 
Bilfinger Berger AB var den entreprenör som blev kontrakterad av Vägverket för att utföra 
byggandet av tunneln under Bellevueområdet. Förprojekteringsstadiet skedde under 2006 och den 
tekniska lösningen som hade planerats att användas var en kombination av de tre metoder som 
hade studerats i jordtunnelutredningen från 2003.83 Planen var att arbetet med jordtunnel startas 
från ett schakt i väster varifrån ett antal parallella rör sedan trycks fram till Bellevueberget. Detta 
skulle motsvara en sträcka på ca 150 m och undvika att markytan skulle skadas. Rören trycks in i 
åsen med hjälp av en domkraft. Sedan kopplas de samman med Bellevueberget och kommer efter 
det att fungera som balkar i längdled. På detta sätt kommer den ovanförliggande jorden bäras upp 
när betongtunnlarna byggs. Tätning mot grundvatten skulle göras med jetpelare. Den färdiga 
tunneln ska bestå av två stycken 15 meter breda och 8 meter höga permanenta tunnelrör med tre 
körfält i vardera riktning som ska platsgjutas.84  

Den här sortens rörtryckning var själva nyckeln till att kunna bygga en tunnel under markytan 
utan att behöva gå in ovanifrån. Men tekniken att kombinera de tre metoderna 
rörtryckningsmetoden, konstruktion av jetpelare och bygget av pilottunnlar är mycket ovanligt i 
Sverige.85  

Cut and Cover (CaC) 
CaC är en vanlig metod som används i Sverige vid tunnelbyggen. Den här byggmetoden 
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förutsätter att tillräckligt markutrymme finns så ett planerat tunnelutrymme kan göras tillgängligt 
från marknivå. Metoden innefattar sedan schaktning, tunnelkonstruktion och återfyllnad och är att 
föredra till ett djup av högts ca 15-20 m. De lokala jordlagrens egenskaper, risker för 
vatteninläckning och hur omgivande bebyggelses grundläggningsförhållande ser ut är faktorer 
som kan komplicera ett projekt utfört med denna metod. Metoden innebär att störningar vid 
markytan blir kraftiga och därmed kan olika åtgärder utföras för att reducera denna påverkan. 
Exempelvis kan en temporär övertäckning av schakten under byggtiden utföras för att minska 
påverkan på omliggande miljö.86 All mark ovan tunneln berörs alltså då det här alternativet 
används. Det är den här metoden som i och med ändringen av lagen om nationalstadsparken blev 
möjlig att utföra i Bellevueparken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
86 Avén 1984, s 512 



28 
 

7. Juridiken berörande projektet 
  
Lagstiftningens betydelse för planeringen 
Svensk lagstiftning är en central punkt för regleringen av vad som är tillåtet att utföra eller inte 
inom den fysiska planeringen i Sverige. Plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken är de delar 
av svensk författningssamling (SFS) som främst berör detta område. Lagarna och 
bestämmelserna vi kan hitta i dessa delar fyller flera viktiga funktioner. Dels anges på viket sätt 
planeringen ska utformas på, vilka lagstadgade planer som ska finnas och även hur de ska 
tillämpas. Ytterligare så har bestämmelserna som syfte att fungera som riktmärken för hur 
bedömningar av allmänna intressen ska utföras. Många gånger är det inte självklart vilket 
alternativ som är bäst för samhället. En konflikt mellan miljö och stadens fysiska och ekonomiska 
expandering vilket är precis vad den här uppsatsen behandlar är ett typexempel på detta. Slutligen 
kan sägas att lagstiftningen har en både förebyggande och informerande betydelse. En aktör ska 
veta vilka konsekvenser det får ifall denne bryter mot lagen och samtidigt ska lagens utformning 
skapa tydliga incitament för att följa de anvisningarna som står där.87   
 
7.1 Tillkomsten av nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården 
 
Vikten av att inrätta ett särskilt skydd för nationalstadsparken blev aktuellt efter trafikutskottets 
betänkande (1993/94:TU24) med anledning av propositionen finansiering av vissa 
väginvesteringar i Stockholms län. Denna proposition lämnades över till riksdagen den 13 januari 
1994 och lade i stort upp ett förslag på hur vägprojekt i Stockholms området skulle finansieras. 
Då uppmärksammades behovet av att inrätta ett speciellt skydd för Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården med syfte att Norra länkens utformning och lokalisering skulle tas extra hänsyn för 
att tillgodo se natur- och kulturvärdena i området. Ytterligare så var intentionen att minska de 
tillåtna bullernivåerna och andra utsläpp för att behålla stadsbilden så intakt som möjligt. Det 
beslutades att en proposition med förslag på skydd av området skulle lämnas till riksdagen senare 
samma år.88  
 
Den 23 juni 1994 lämnade den dåvarande regeringen över propositionen 1994/95:3 
“Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården” till riksdagen. Propositionens 
förslag var att en del unika områden i urbana miljöer skulle kunna få ges ställningen 
nationalstadspark och därmed få ett mer samlat långsiktigt skydd än tidigare.89 Med tanke på 
parkens centrala belägenhet i Stockholm så ansågs det nödvändigt att förstärka den unika parkens 
skydd. UNESCO hade använt sig av uttrycket “historiska landskap” för att benämna tätortsnära 
grönområden med framträdande natur- och kulturvärden. UNESCO arbetar för att skydda det 
globala kulturarvet och området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården uppfyller de kriterierna 
för att gå under definitionen av ett historiskt landskap. Regeringens förslag var att området skulle 
få ställning som Sveriges men även världens första nationalstadspark.90 Efter bostadsutskottets 
betänkande 1994/95:BoU6 så tog riksdagen den 7 december 1994 beslutet att bifalla förslaget. 
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Bestämmelsen gick då att hitta i naturresurslagen eftersom miljöbalken på den tiden ej fanns i 
SFS. Lagen trädde sedan i kraft den 1 januari 1995 och hade följande lydelse: 

 
“Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården är en nationalstadspark. 
Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra 
åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att 
det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas”.91  

 
7.2 Processen bakom lagändringen 
 
Den 22 januari 2009 lämnade regeringen över propositionen 2008/09:110 till riksdagen. Förslaget 
huvudsakliga innehåll var att beslut skulle ta om en ny bestämmelse i 4 kap. 7§ miljöbalken 
vilket skulle möjliggöra att utföra vissa tillfälliga åtgärder i en nationalstadspark.92 Lagen om 
skyddet av en nationalstadspark grundades år 1994 och med en nationalstadspark avses “ett 
riksintresse som har stor betydelse för det nationella kulturarvet, för en tätorts eller tätortregions 
ekologi och för människans rekreation”.93 Bestämmelserna infördes först i lagen om hushållning 
med naturresurser men finns idag i miljöbalken.94 Kravet som ställdes på de åtgärder som skulle 
kunna komma att utföras är att de höjer både parkens kultur- och/eller naturvärden eller på annat 
sätt tillgodoser ett allmänt intresse. Det förutsätts att de är av tillfällig karaktär, åsamkar enbart 
tillfällig skada samt att parken i princip återställs fullt ut efter intrånget tagit rum.95 Efter 
civilutskottets betänkande trädde den nya bestämmelsen i kraft den 1 maj 2009 och kompletterar 
den tidigare lagen och följer:  
 
”Trots bestämmelsen i andra stycket får en åtgärd som innebär ett tillfälligt intrång eller en 
tillfällig skada i en nationalstadspark vidtas, om 
1. åtgärden höjer parkens natur- eller kulturvärden eller tillgodoser ett annat allmänt intresse, 
och 
2. parken återställs så att det inte kvarstår mer än ett obetydlig intrång eller obetydlig skada”96 
 
Bakgrund 
Startskottet till denna lagändring kom när Vägverket i december 2007 lämnade sin reviderade 
beräkning på vad totalkostnaden för Norra Länken skulle bli till Näringsdepartementet.97 En av 
orsakerna till den ökade totalkostnaden hade visat sig vara att det var mer tekniskt komplicerat än 
vad Vägverket tidigare hade förutspått att konstruera den planerade jordtunneln vid 
Bellevueparken. Med hjälp av ytterligare provborrningar och andra kompletterande utredningar 
bedömdes att bygget skulle bli 800-1.200 miljoner kr dyrare ifall jordtunneln skulle komma att 
byggas med rörtryckningsmetoden i jämförelse med att schaktning skulle ha skett från ytan. 
Rörtryckningstekniken valdes från början för att inte skada viss vegetation och gräsyta inom 
nationalstadsparken. Den innebär att schaktning av det geologiska material som behöver fraktas 
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bort under ett tunnelbygge inte behöver ske från markytan utan kan bedrivas horisontellt till en 
annan plats än den direkt ovanliggande. Vägverket hade missbedömt vad de totala kostnaderna 
för att bygga tunnel på detta sätt skulle bli och presenterade då en förfrågan om att få använda 
den konventionella “cut and cover” tekniken istället. Med den dåvarande lagstiftningen fanns det 
dock ingen möjlighet att använda sig av den tekniken utan att göra ett intrång i parken och därav 
förelåg behovet av att få dispens eller få till en lagändring. Vägverket menade också att denna 
teknik skulle reducera de risker som föreligger ett utförande i mark med svåra 
grundvattenförhållanden.98 Under min intervju med Richard Murray framkom det att han ställer 
sig ytterst kritisk till hur Vägverket hanterat det här projektet. Han anser att det borde varit 
möjligt att upptäcka att förhållandena var svåra att bygga en jordtunnel i under ett mycket tidigare 
skede än vad det faktiskt gjordes.99 
 
I februari 2008 anmälde sedan Vägverket att en lagändring rörande nationalstadsparkslagen var 
nödvändig för att det skulle vara möjligt att konstruera tunneln i ett öppet schakt från markytan. I 
mars samma år diskuterades frågan om denna ändring i ett möte med representanter från 
Näringsdepartementet, Miljödepartementet, Vägverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, 
Stockholms kommun, Djurgårdsförvaltningen och Förbundet för Ekoparken.100 Frågan fortsatte 
behandlas inom regeringskansliet inklusive representanter för Kulturdepartementet för att sedan 
mynna ut i promemorian “Utveckling av nationalstadsparken - Ds 2008:60”, upprättad av 
Miljödepartementet.101 I promemorian presenterades bland annat förslaget till ändringen i 
miljöbalken, förarbetena till bestämmelserna om nationalstadsparken, behov av att kunna vidta 
vissa tillfälliga åtgärder i nationalstadsparken och skälen för promemorians förslag. Kortfattat så 
var intentionen med promemorian att lagstiftningen i miljöbalkens 4 kapitel 7§ skulle ses över 
och ändras till att bli mer flexibel. De rådande förhållandena och kostnadsökningarna under 
Norra Länken projektet som Vägverket hade stött på var grunden till att tanken om att ändra 
skyddet för nationalstadsparken uppstod. Det ansågs finnas ett behov av att “kunna tillåta 
åtgärder som ger upphov till ett tillfälligt intrång eller en tillfällig skada utan att det långsiktiga 
skyddet för nationalstadsparken försvagas”.102  
 
Definitionen på vad som skulle klassificeras som ett “tillfälligt intrång” eller en “tillfällig skada” 
skulle få bedömas från fall till fall, dock med målet att alltid reducera den tidsmässiga påverkan i 
så stor utsträckning som är möjligt. Ett större infrastrukturellt projekt som till exempel ett 
tunnelbygge förutsätter att åtgärden kommer vara mer tidskrävande än ett smärre, mindre tekniskt 
avancerat ingrepp. Ytterligare ett krav som ställdes är att en återställning av parken efter intrånget 
är över ska föreligga. Denna del har som syfte att förebygga att bland annat värdefulla 
ädellövträd eller annan vegetation som tar lång tid att återskapa på något sätt ska drabbas. Kravet 
på tillfällighet innebär att länsstyrelse eller kommun i samband med tillståndsprövning beslutar 
inom vilket tidsspann som projektet tillåts att genomföras.103 Förslaget på den nya bestämmelsen 
innebär att inget mer än en obetydlig skada eller obetydligt intrång får kvarstå efter återställandet 
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och projektet är över.104  
 
Invändningar på lagändringen 
Efter att propositionen 2008/09:110 hade lämnats över till riksdagen hade övriga 
riksdagsledamöter möjlighet att lämna in önskade förändringar på förslaget. De två motionerna 
som kom in visade att det fanns de som ställde sig kritiska till lagändringen. 
 
Motion 2008/09:C10 
Denna motion som presenterades den 4 februari 2009 och skrevs av Wiwi-Anne Johansson m.fl. 
(v). Förslagets syfte var att riksdagen skulle avslå propositionen om att modifiera lagen om 
nationalstadsparken för att låta det skydd som fanns i lagstiftningen bestå. I motionen betonades 
hur betydelsefull parken är genom bland annat dess mångfald av natur- och kultur värden, sitt 
höga ekologiska värde och vikten av att fungera som rekreations- och friluftsområde för många 
stockholmare. Hänvisningar gjordes även till att det juridiska skyddet för nationalstadsparker 
upprättades i mitten på 90-talet just för att omöjliggöra den här sortens ingrepp.105  
 
Vänsterpartiet avstyrkte regeringens förslag på en ändring i miljöbalken på följande grunder: 
“1. Avtalet om byggandet av Norra länken tecknades med förutsättningar som var förenliga med 
lagen. 
2. Regeringens lag förslag strider mot nuvarande lagstiftnings syften. 
3. En lagförändring öppnar möjligheter för ytterligare intrång i parken, vilket riskerar att hota 
parkens bevarande. 
4. En felräkning vid prospekteringen av Norra länken är inte skäl nog för att genomföra 
omvälvande lagförändringar och riskera Nationalstadsparkens unika värden och lagstiftade 
skydd”.106  
 
Motion 2008/09:C11 
Den här motionen skrevs av Jan Lindholm m.fl. (mp) och kom in den 12 februari 2009. 
Miljöpartiet betonade här att de anser att de uppsatta miljömålen ska vara styrande för all 
samhällsplanering och därmed var partiet redan i grunden kritiska till vägprojektet Norra Länken. 
Enligt partiet är inte en utbyggnad av det befintliga vägnätet förenligt med målet att uppnå en 
reducerad klimatpåverkan.107 Begränsad klimatpåverkan är ett av de 15 miljökvalitetsmål som 
riksdagen har antagit.108 En stor andel av de växthusgaser som främst påverkar klimatet kommer 
från trafiksektorn så därför betonar miljöpartiet vikten av denna del. Motionen fokuserar sedan 
generellt på vilken innebörd lagförändringen skulle ha för nationalstadsparker. De fyra 
huvudpunkter som miljöpartiet hade som mål att få igenom var: 
 
•••• Reglera vad som är “tillfälligt intrång” - I regeringen förslag så skulle bedömningen av vad 
som klassas som tillfälligt intrång regleras från fall till fall. Miljöpartiet ansåg att formuleringen 
“intrånget ska begränsas så mycket som möjligt” var för svag och det fanns risk för att det skulle 
kunna bli en godtycklig uppskattning när inga klara bedömningsgrunder förelåg. De önskade en 
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klarare reglering av tidsbegränsningen.  
 
•••• Tillfälligt intrång ska enbart tillåtas då det gäller ett annat riksintresse - Enligt regeringens 
förslag fanns det två undantag till när påverkan på nationalstadsparken kunde utföras. Antingen 
om parkens natur- eller kulturvärden höjs eller ifall ett annat angeläget allmänintresse tillgodoses. 
Miljöpartiet ansåg att även det var för godtyckligt och deras förslag var istället att byta ut 
“allmänintresse” till “riksintresse”. Då skulle den nya bestämmelsen lyda: “Åtgärden höjer 
parkens natur- eller kulturvärden eller tillgodoser ett annat riksintresse”.109  
 
•••• Ingen skada ska kvarstå efter ett tillfälligt intrång - Motionen motsatte sig regeringens 
förslag att i lagtexten införa begreppet “obetydlig skada”. Risken finns att tolkningen av ordet 
“obetydligt” blir vidare än vad som är avsett, vilket skulle kunna medföra att den påverkan 
exploatering i en nationalstadspark för med sig, senare ej blir fullt återställda. Deras förslag var 
istället att formuleringen borde lyda “parken återställs så att inget intrång och ingen skada i 
enlighet med andra stycket kvarstår”.110  
 
•••• Åtgärder för återställande ska framgå i miljökonsekvensbeskrivningen - Motionens förslag 
var att skärpa den föreslagna formuleringen om till vilken grad verksamhetsutövaren behöver 
redogöra hur återställningen efter intrånget ska gå till.  
 
Propositionens utfall 
Båda motionerna som lades fram till följd av propositionen om ändring av bestämmelser rörande 
nationalstadsparken avslogs. Motion C10 kritiserades för att den inte innehöll några förslag om 
hur både de tekniska samt ekonomiska svårigheterna som hade uppkommit skulle hanteras. 
Utskottet som granskat propositions - och motionsförslagen menade inte heller att det förelåg 
någon risk att syftet med lagen skulle urholkas ifall det nya förslaget gick igenom.111  
Motion C11 med förslag om att “angeläget allmänt intresse” borde ersättas med “riksintresse” 
och inget intrång eller ingen skada får bestå efter återställandet av parken avslogs även det. 
Utskottet menade att det långsiktiga skyddet för parken förblir oförändrat då inga åtgärder som 
kan skapa bestående negativ inverkan på nationalstadsparken blir tillåtna.112  
2 april 2009 bifölls utskottets förslag i riksdagen och lagen trädde i kraft den 1 maj 2009.113  
 
7.3 Diskussion med involverade aktörer 
 
Kommittén för Gustavianska parken presenterade 2008 ett yttrande över 
departementspromemorian som låg till grund för lagändringen. I denna lade de fram en del 
argument till varför de ställde sig kritiska till vissa delar av promemorian.  
De skrev bland annat att det hade varit tillräckligt med en lagändring som tillåter ett tillfälligt 
ingrepp begränsat enbart till Bellevueparken. Motiveringen var att det på detta sätt hade 
minimaliserat lagstiftningens utformning för framtida ingrepp. Eftersom det i lagen redan finns 
en geografisk avgränsning i form av “Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården är en 
                                                           
109 Motion 2008/09:C11 
110 Motion 2008/09:C11 
111 Civilutskottets betänkande 2008/09:CU18, s. 6 
112 Civilutskottets betänkande 2008/09:CU18, s. 8 
113 http://www.riksdagen.se 2011-04-11 
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nationalstadspark” borde det inte föreligga något hinder att skriva om bestämmelsen så enbart 
Bellevueparken var det område där tillfälligt intrång kunde få ske.114  
  
KGP uttryckte i yttrandet en oro för att den föreslagna lagändringens formulering kan rättfärdiga 
fler intrång än vad KGP anser är nödvändigt. Följande citat går att finna i yttrandet: 
“Vi kan dock icke acceptera en generell regel som säger att tillfälliga intrång och skador som 
tillgodoser ett annat angeläget intresse (alltid) är tillåtliga, inte heller förutsättningen att ett 
obetydligt intrång eller en obetydlig skada tillåts kvarstå när parken återställs”115  
 
Jag tolkar det som att KGPs önskan var att formulera lagstiftningen på ett sådant sätt att den: 
1. Ej likställer ingrepp som höjer natur- eller kulturvärden men de sortens ingrepp som tillgodoser 
ett annat allmänt intresse. 
2. Att den skulle formuleras mer som en dispensregel vilket troligtvist skulle innebära att färre 
projekt kunde få tillåtelse att göra intrång i parkområdet.  
 
KGP presenterade även ett eget förslag på hur tillägget till lagen om nationalstadsparken skulle 
kunna se ut baserat på deras egna värderingar. Detta förslag såg ut på följande sätt: 
 
“Trots bestämmelsen i andra stycket får en åtgärd som innebär ett tillfälligt intrång eller en 
tillfällig skada i en nationalstadspark vidtas, om åtgärden höjer parkens natur- eller 
kulturvärden. 
Om synnerliga skäl föreligger, kan regeringen medge att en sådan åtgärd får vidtas även för att 
tillgodose ett annat angeläget samhällsintresse.  
Efter åtgärden skall parken återställas så att intrånget eller skadan inte blir bestående.”116  
 
Denna formulering visar alltså hur KGP ville ha en mer restriktiv lagstiftning än den som 
föreslogs i departementspromemorian. Samtidigt kan likheter här ses med motion 2008/09:C11 
som lades in av miljöpartiet. I båda fallen ansågs att uttrycket “som tillgodoser annat allmänt 
intresse” var en alltför vid karaktär och borde modifieras enligt författarna.  
 
Det är intressant att betänka hur lagen om nationalstadsparken faktiskt formulerades då den 
grundades 1995. Följs den ordagrant så är min tolkning av den att lagen är av en mycket 
skyddande karaktär, allt för att förhindra exploatering eller annan verksamhet som skulle kunna 
ha negativa effekter för parken. Men samtidigt så skrevs den i princip på ett sådant sätt som 
innebar att ingrepp som i det långa loppet kan vara positivt för parken, men under enbart en 
begränsad tid verkar negativt också försvåras eller helt blockeras för att kunna utföras. Christian 
Laine, sekreterare i Kommittén för Gustavianska parken, menar att ändringen av lagtexten var 
oundviklig och även om den inte hade uppstått i samband med bygget av Norra länken så hade 
den gjort det senare. Under intervjun jag höll med honom uttalade han sig på följande sätt rörande 
nationalstadsparken: 
 
”Det tillfälliga ingreppet måste ju vara rimligt i vissa lägen. Det är ju till och med så att om du 
restaurerar något så är det också ett tillfälligt ingrepp där du förstör ganska mycket av det 

                                                           
114 Yttrande över Dnr M 2008/1823/R 2008-07-28 s. 2 av KGP 
115 Yttrande över Dnr M 2008/1823/R 2008-07-28 s. 3 av KGP 
116 Yttrande över Dnr M 2008/1823/R 2008-07-28 s. 5 av KGP 
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befintliga, för att göra något bättre utav det. Och så stora vägprojekt vi har i närheten och så 
mycket pengar som det handlar om, vilket det gjorde i det här fallet, kolossala siffror. Då tycker 
jag inte det är rimligt men det ska finnas synnerliga skäl för att man överhuvudtaget ska bedöma 
den här avvägningen. Synnerliga skäl alltså. Kostnadsskillnaden var så kolossal och enligt min 
mening är ingreppet ändå sett till slutresultatet inget farligt.”117  
 
Laine tror alltså inte intrånget utgör något bestående hot för parken och att det 
samhällekonomiska perspektivet måste tas hänsyn till. Ifall lagtextens utformning till och med 
begränsade åtgärder av en långisktig positiv karaktär så är det svårt att finna argument till att 
lagstiftningen skulle fått behålla sin ursprungliga utformning. Detta är intressant då KGP är en av 
de aktörer som agerar för att skydda parken men ändå ser att lagändringen var oundviklig.  
 
Även Förbundet för Ekoparken (FFE) lämnade under 2008 ett remissvar där de presenterade sina 
åsikter och tankar kring den tilltänkta lagändringen i promemorian. Där skrevs bland annat att 
“Maximal tid för tillfälligt intrång och skada bör i motivtexten anges till högst ett par år” och 
“Motiv för tillfälligt intrång bör vara annat riksintresse. Angeläget allmänintresse är alltför 
oprecist”.118  FFE var alltså även de mycket kritiska till att tiden för det tillfälliga intrånget inte 
begränsades mer exakt i lagtexten. Under den intervju jag genomförde med Förbundet för 
Ekoparkens ordförande, Richard Murray, så berättar han för mig om deras tankar kring 
lagändringen. Murray trodde själv aldrig att en dispensutforming skulle kunna bli möjlig, han 
anser att svensk lagstiftning syftar till att ha en generell bäring och detta skulle strida mot ett 
sådant upplägg. De var emot förslaget om att föra in det nya begreppet ”obetydlig skada” i 
lagtexten och ser risker med att det här kommer luckra upp skadebegreppet. Vidare så ansåg FFE 
att om det var fråga om en åtgärd som inte höjer natur- eller kulturvärden i parken så skulle 
ingreppet enbart kunna godkännas ifall det handlade om ett riksintresse. Ett allmänt intresse 
menar Murray är alldeles för brett begrepp och kan innefatta nästa vad som helst. Även här finns 
risker med att lagen har luckrats upp men det har inte prövats än. Sammanfattat hade Murray 
önskat en mer definierad lagstiftning när det gäller vad ett ”tillfälligt intrång” och en ”tillfällig 
skada” egentligen är.119 Lagen vann senare dock laga kraft utan att några justeringar hade gjorts 
efter yttrandena från dessa aktörer. 
 
Under den intervju jag genomförde med Stig Luttinger, jurist från Vägverket så uttryckte han sig 
på följande sätt när jag frågade vad han ansåg om den ursprungliga lagstiftningen om 
nationalstadsparken. 
” Lagstiftningen som den var skriven tidigare var helt kontraproduktiv. Den lade bara en död 
hand över nationalstadsparken, det gick inte att göra något. Jag bor i Uppsala där man hade 
tänkt göra en nationalstadspark men man avbröt allting med tanke på infrastrukurfrågor och 
tunnelbyggen även under stadsskogen i Uppsala. Och det var flera orter som lade ner allt. Så jag 
tycker lagstiftningen är ett steg framåt.”120 
 
Enligt Luttinger var inte den ursprungliga lagen skriven på ett funktionellt sätt. Han hävdar att det 
många håll skapades en tveksamhet hos beslutsfattare att försöka inrätta flera nationalstadsparker 

                                                           
117 Laine, Christian. Sekreterare för KGP. Intervju 11-05-02 
118 Remissvar ang. Dnr M 2008/1823/R 2008-07-28 av FFE s. 1 
119 Murray, Richard. Ordförande i FFE. Intervju 11-05-13 
120 Luttinger, Stig. Jurist, Trafikverket. Intervju 11-05-06 
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för att lagtexten var så pass strikt i sitt skydd. Det förslag som dåvarande Vägverket först 
presenterade som en möjlig lagändring var att endast ett ord, bestående, skulle läggas in i 
lagtexten så den skulle lyda som följer. Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya 
anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan bestående 
intrång. Luttinger anser sig ändå nöjd med hur lagändringen sedan föll ut samt att det enligt 
honom gick relativt snabbt att få till denna.121 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
121 Luttinger, Stig. Jurist, Trafikverket. Intervju 11-05-06 
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8. Avslutande diskussion 
 
Som jag har visat med min uppsats så är detta ett exempel på hur ett projekt kan möta stort 
motstånd av olika grupper i samhället. Det jag skrivit om är ett exempel på en mycket vanlig 
målkonflikt i dagens samhälle nämligen den mellan miljöskydd och ökad exploatering av mark i 
olika syften. I exemplet jag studerat handlar det om ett vägprojekt som av många anses ha stor 
betydelse för att kunna skapa tillväxt och tillgodose den ökande befolkningen med nödvändig 
infrastruktur. Exploateringen kan visa sig i många former, det kan till exempel även handa om att 
bygga ut bostadsområden eller industrier på mark som tidigare varit grönområden. Ifall Norra 
länken projektets utbyggnad under Bellevueparken kommer ge några bestående skador för parken 
är för tidigt att svara på och har heller inte varit syftet med den här uppsatsen. Motsättningarna 
under projektets gång har varit tydliga och det finns starka argument från båda sidorna. Det är 
hittills den enda upprättade nationalstadsparken som finns i Sverige och den har ett mycket högt 
bevarandevärde. Samtidigt så behövs nyttan av infrastrukturella investeringar i samhället vägas 
in, något som Trafikverket med andra betonar. Då det kom till den punkten att samhället skulle 
behöva betala en merkostnad på 800-1.200 mkr kr för bygget av jordtunneln ansåg riksdagen att 
alternativet med en lagändring för att möjliggöra en CaC lösning var att föredra. Ifall denna 
kraftiga ekonomiska faktor inte hade varit inblandad tror jag att det är mycket tveksamt om 
lagändringen hade kommit till stånd. Min uppfattning är att lagändringen har motiverats med att 
det inte är möjligt att låta samhället ta sådana extra kostnader när alternativet som presenterades 
inte ska leda till någon konstant degradering av nationalstadsparken. Processen bakom ändringen 
initierades av Vägverket för att sedan behandlas av riksdagen innan slutgiltigt besked kom.  
 
Min uppsats har visat på hur de geotekniska svårigheterna i kombination med lagstiftningens 
utformning och ett starkt motstånd från aktörer som anser att ingreppet är negativt för parken har 
fördröjt projektets utbyggnad. Vägverkets reviderade kostnadskalkyl som presenterades för 
riksdagen var en starkt bidragande orsak till varför lagändringen senare kom till stånd. Möjligen 
hade den kommit senare i vilket fall som helst, något som exempelvis Laine var övertygad om då 
jag intervjuade honom.   
 
Kostnadsökningen har visat sig ligga på 37% om man gör den jämförelse som jag gjort i kapitlet 
där jag redovisar den ekonomiska utvecklingen för projektet. Det svåra i det här fallet är att det 
finns möjlighet att göra en bedömning av hur kostnadsutvecklingen sett ut med flera olika 
utgångspunkter. Därför varierar resultatet även som en följd. Mellan vilka år ska jämförelsen 
göras är en sådan aspekt som i det här fallet kan diskuteras. Eftersom projektet inte är färdigställt 
än så går det inte att utvärdera kostnadsutvecklingen fullständigt än utan det blir mer en 
granskning av det prognostiserade underlag samt den historik som finns tillgänglig idag. Den 
tidigare forskning jag använt mig av i min uppsats påvisar att kostnadsökningar är ett vanligt 
förekommande fenomen i bland annat stora vägprojekt. Jämfört med den genomsnittliga 
ökningen på 20% för vägprojekt och 34%  för tunnlar och broar som redovisas i ”How common 
and how large are cost overruns in transport infrastructure projects” så ligger Norra länkens 
värde relativt nära. Om en jämförelse istället görs med den studie som utförts av 
generaldirektören som Flyvbjerg presenterar i ”Megaprojects and Risks” ser vi en markant 
skillnad. Där var den genomsnittliga slutkostnaden för ett projekt 86%  högre än vad som sagts i 
prognoserna, alltså en kostnadsökning som är mer än dubbelt så stor som den förväntade rörande 
Norra länken kommer bli. Riksrevisionens rapport från 2010 visade att kostnadsutveckling för 
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vägprojekt utförda av Vägverket mellan 2005-2009 stödjer Flyvbjergs forskning om att projekts 
kostnadsökningar. De ökade kostnaderna var mellan 8-18% om en jämförelse gjordes med den 
ursprungliga budgeten. Ifall Norra länken sätts in i jämförelse med den här forskningen så ligger 
kostnadsutvecklingen relativt nära genomsnittet för tidigare utfall. Min slutsats är därför att 
kostnadsökningen för Norra länken inte kan anses vara speciellt mycket högre än för andra 
projekt av sitt slag. 
 
Mitt syfte med den här uppsatsen har även varit att belysa hur begreppen ”rationalitet” och 
”rationell planering” kan kopplas till projektet. Vad kan då alltså anses vara ett rationellt beslut.  
Denna komplexa fråga har jag diskuterat i min uppsats och svaret på om vad som är rationellt när 
det kommer till Norra länken projektet skiljer sig högst åt beroende på vem och vilka du frågar. 
Rationaliteten påverkas mer eller mindre av hur subjektiv aktören i fråga är. Vid en jämförelse 
med de planeringsmodeller som tagits från Nyströms bok ”Planeringens grunder” och som går 
att finna i mitt teorikapitel och hur Norra länken projektet utvecklats går det att se en del tydliga 
samband. Först och främst så menar jag att det är den modifierade rationella planeringsmodellen 
som närmast matchar projektets utveckling. Det har funnits ett kontinuerligt informationsutbyte 
mellan de olika stegen under processens gång. Vägverket formulerade tydliga mål med hur de 
ville bygga vägsträckan som går under Bellevueparken. Utredningar av handlingsalternativ fanns, 
bland annat så granskades alternativet Cederdalsgatan på ett genomgående sätt, framförallt efter 
att den ursprungliga detaljplanen fått avslag i regeringsrätten och en ny lösning var nödvändig att 
ta fram. Det visade sig därefter att det alternativet skulle innebära alltför stora trafikomläggningar 
för att motiveras. Valet föll istället på att bygga vägsträckan enligt jordtunnelförslaget som 
entreprenören Bilfinger Berger AB åtog sig att göra. Efter att förutsättningarna varit mer 
problematiska än vad som tidigare förutsetts så blev genomförandet av detta alternativ mer och 
mer tveksamt. Rörtryckningsalternativet skulle fortfarande vara möjligt men kostnaden för det 
skulle stiga med 800-1200 mkr. Genomförandet fick här ta en ny vändning efter att riksdagen 
fattat beslut om ändringen i lagen om nationalstadsparken vilket skapade möjligheten att bygga 
tunneln med CaC tekniken istället. 
 
Det sista steget i den rationella planeringsmodellen handlar om att ta vara på de erfarenheter ett 
genomförande skapat och kunna implementera dessa i framtida planering. Ifrån det här specifika 
fallet så åskådliggörs riskerna med den här sortens projekt då inte all information finns tillgänglig 
från start när kostnadsprognoser och annat utförs. Den geologiska sammansättningen gjorde det 
svårare att konstruera jordtunneln än vad som tidigare bedömts. Detta är intressant att poängtera 
då beslut om att genomföra projektet eller ej togs utifrån premisser om en vetskap som i 
efterhand visat sig felaktig. Som Habermas argumenterar för är rationalitet direkt kopplat till 
vilken kunskap aktören i fråga har. Så ifall reliabiliteten hos någon sorts information i efterhand 
visar sig vara mycket svag då informationen innehöll brister leder alltså detta till att rationaliteten 
i handlandet kan diskuteras.  
 
I kapitlet om rationell planering skrev jag om hur Flyvbjerg anser att den avgörande faktorn för 
vilka beslut som kommer fattas och forma samhället avgörs av var makten ligger. Detta leder 
fram till det faktum att rationalitetens faktiska betydelse är underställd de som bestämmer. Det 
här är något som personer inom planeraryrket verkligen berörs av då det inte bara räcker med att 
ha de främsta förslagen, det politiska stödet är det viktigaste för att det som strävas mot ska 
realiseras. 
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Resultatet från min uppsats kan vara av betydelse även för andra platser och andra länder. 
Motsättningar och geotekniska svårigheter som komplicerar projekt har ingen begränsad 
anknytning till Sverige utan kan uppstå var som helst i världen. Den data som jag fått fram över 
tidigare projekts kostnadsutveckling i kombination med den faktiska kostnadsutvecklingen för 
Norra länken är sådan fakta som är viktig för framtida beslutsfattare att ha i åtanke. Det har visat 
sig att kostnader i regel blir högre än vad som prognostiserats i början av projektet. Att det inte 
heller finns några tendenser som tyder på att detta är ett fenomen som minskar ikapp med teknisk 
utveckling, utbyte av tidigare erfarenheter och så vidare är troligtvist ett tecken på att det kommer 
att vara vanligt förekommande även längre fram.  Det som jag anser är mest intressant med min 
uppsats och som kanske många ställer sig kritiska till är hur man i förundersökningar som gjordes 
inför projektets start, kunde underskatta problemen som senare skulle uppstå så pass mycket. Det 
var dessa problem som ledde till att totalkostanden för projektet omreviderades och i det långa 
loppet ledde till lagändringen då merkostnaden inte ansågs realistisk för samhället att ta.  
 
Som diskuteras i kapitlet om lagändringen och dess bakgrund så går åsikterna isär vad gäller 
lagens långsiktiga betydelse och hur den formulerades. Både en del av de förslag som 
presenterades i efterföljande motioner samt yttranden från Förbundet för Ekoparken och 
Kommittén för Gustavianska parken visar hur det fanns en vilja att formulera lagen annorlunda 
och på ett mer precist sätt definiera den. Det handlar då främst om begreppen ”tillfälligt intrång” 
och ”tillfällig skada” som enligt bland annat Murray är alltför öppna för tolkningar. Ifall 
ändringen av lagen om nationalstadsparken kommer att leda till att exploateringen där ökar och 
exakt vad detta kommer innebära för området är för tidigt att svara på idag. Min egen tolkning är 
att en lagändring som denna hade varit ofrånkomlig i det långa loppet och troligtvist kommer 
även ingrepp som har positiv inverkan på nationalstadsparken nu bli möjliga att utföra på ett 
annat sätt än tidigare. Men jag tror betydelsen av de organisationer som värnar om parkens 
värden kommer fortsatt vara stor för att säkerställa ett långsiktigt skydd. Den generella 
innebörden av lagändringen är trots allt att exploatering inom nationalstadsparken bör bli mer 
frekvent förekommande nu än tidigare. 
 
Avslutningsvis vill jag betona en reflekterande tanke jag inte kan låta bli att ha efter att ha utfört 
denna vetenskapliga undersökning. Den handlar om vad som hade skett ifall underlaget i 
jordtunnelutredningen från 2003 visat att det enda realistiska alternativet för ett tunnelbygge i 
området innebar att ett intrång i nationalstadsparken skulle ske. Som jag ser det hade det i detta 
fall enbart funnits två möjliga utfall. Antigen hade en lagändring, identisk eller liknande med den 
som gjordes i miljöbalken 4 kap 7 § 2009, utförts tidigare och på det sättet direkt från början 
godkänt tillfälliga ingrepp. Det andra utfallet är att detta inte hade skett och då är frågan om inte 
alternativa vägsträckningar, som till exempel under Cederdalsgatan, på nytt hade blivit aktuella.  
Det här är en fråga som går att ställa sig i efterhand men som aldrig kommer få ett säkert svar.  
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