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Introduktion:
Fallet ”Förbifart Stockholm”
en lång och krokig väg till startskottet
Det har skrivits mycket – och kommer att skrivas än mer – om Förbifart Stockholm, om varför projektet är nödvändigt eller onödigt, om vilka effekter trafikleden kommer att ha på långsiktiga mål om ekonomisk, social och miljömässig
hållbarhet, om trafiksäkerhet i långa tunnlar etcetera.
	Denna bok har sitt fokus på beslutsprocesser kring stora infrastrukturprojekt
med Förbifart Stockholm som ett case.
	Den första frågan som denna bok vill besvara är:
• När togs ”egentligen” beslutet att bygga Förbifart Stockholm och i vilket
forum togs det?
	Det enkla svaret är ”i oktober 2013” när arbetsplanen fastställdes av Trafikverkets enhet Juridik och planprövning. Fastställelsen var det formella beslutet
som möjliggjorde byggstart, men vägen dit hade varit lång och krokig.
Idén om Förbifart Stockholm ”föddes” i tidiga regionplaner som en yttre
tvärled väster om centrala Stockholm och den ingick som en viktig beståndsdel
i den så kallade Dennisöverenskommelsen 1991–92 (se Prolog, sidan 15). När
uppgörelsen skrotades våren 1997 trodde många att tanken på trafikleden var
död. Men den var bara slumrande och återuppstod i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2001. Samma år inleddes utredningsprocessen med en förstudie
och den fortgick – steg för steg men för den skull inte utan omvägar – i en form
som i beslutsteori brukar beskrivas som ”muddling through”.1
	Eftersom själva utredningsarbetet pågått sedan år 2001 har det självklart fattats en rad politiska och administrativa beslut under resans gång både på statlig
och kommunal nivå. Som framgår av prologen har projektet dessutom en lång
förhistoria. Ett mer relevant svar på frågan är därför att många successiva beslut
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har lett fram till det formella fastställelsebeslutet. Beslut kan emellertid vara av
mycket olika karaktär. En intressant följdfråga rör därför arten av dessa beslut:
har det varit beslut om att göra något eller snarare att möjliggöra något, att fortsätta eller att inte avbryta en process som på sikt är avsedd att leda till ett mer
konkret beslut? Och i vilket eller vilka fora togs de?
Vägverket, från april 2010 Trafikverket, har arbetat i en process som föreskrivs av väglagen och som fram till år 2013 hade tydliga faser i form av förstudie, vägutredning och arbetsplan med successiva beslut om att ”fortsätta utredningsarbetet”. Länsstyrelsen har haft att ta ställning till om huruvida trafikleden medför betydande miljöpåverkan, att godkänna eller underkänna miljökonsekvensbeskrivningen och att tillstyrka eller avstyrka arbetsplanen. Länsstyrelsens beslut har alla varit av karaktären ”möjliggörande”. Regeringen har fattat
beslut om ”tillåtlighet”, men ett sådant beslut innebär inte att en väg ska byggas,
bara att den är förenlig med miljöbalken. Regeringen har också fattat det avgörande beslutet att inte bifalla överklaganden av fastställelsebeslutet.
	En större väg – en europaväg – passerar genom flera kommuner och trafikeras av privatbilister och yrkestrafikanter samt ofta av kollektivtrafik som, i
Stockholms län, har landstinget som huvudman. Det är alltså många som ”äger
frågan”.
Viktiga beslut har rört tillgången till mark, där kommunerna har ett ”planmonopol”. Utan samverkan med Stockholm, Ekerö och Huddinge hade en Förbifart Stockholm aldrig kommit till stånd. Trafikleden ska också finansieras, och
i detta fall, liksom i många andra stora infrastrukturprojekt, handlar det om
kommunal eller regional medfinansiering baserad på komplicerade förhandlingar. I fallet Förbifart Stockholm har flera av de viktigaste besluten tagits i förhandlingsdelegationer och senare konfirmerats av politiska organ. En följdfråga av
annan karaktär är därför om beslutsprocessen varit transparent.
	Det har alltså varit en lång resa att föra fram Förbifart Stockholm till fastställande och byggstart. När man läser de handlingar som producerats under
processen förefaller det som att projektet efter hand kommit att uppfattas som
”något givet”, en institution. Min andra fråga är därför:
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• När under den långa tillblivelseprocessen blev Förbifart Stockholm en ”institution”?
Institutionell teori betonar att det är svårt att rucka på institutioner, och den
tredje frågan som jag vill besvara är:
• Skulle det ha varit möjligt för motståndare att stoppa projektet?
Dessa tre frågor har jag funderat på under många år. Här är det befogat att
kommentera min egen roll. När arbetet med vägplanen inleddes år 2002 ville
Vägverket att Konsortiet Förbifart Stockholm (konsultföretagen Sweco, WSP
Group och Tyréns), som skulle bistå verket, skulle tillhandahålla en kommunikatör. Kommunikation i detta sammanhang innebär i huvudsak samråd och jag
engagerades för att medverka till att ta fram samrådsmaterial och framför allt
för att föra protokoll vid många samrådsmöten och att sammanställa samrådsredogörelserna.
	Denna redogörelse för hur Förbifart Stockholm kom till är alltså baserad
på mitt eget material samt på det omfattande rapportmaterial som producerats
under den långa planeringstiden.2 Jag har också följt Förbifarten i det kommunala trycket och i pressdebatten som tidvis varit omfattande. Bo Malmsten, som
spelat en viktig roll särskilt i projektets förhistoria (se Prolog, sidan 15), har försett mig med kompletterande material och Anders Markstedt, som haft viktiga
funktioner i Konsortiet Förbifart Stockholm, har bistått med faktagranskning.
Anders Gullberg, Centre for Sustainable Communications, KTH, har granskat
texten ur ett annat perspektiv; som helt fristående från processen. Alla tre har
kommit med kloka synpunkter, vilket jag sätter stort värde på.

detta är förbifart stockholm
Planeringen för en förbifart förbi centrala Stockholm har pågått under mycket
lång tid – drygt 50 år om man inkluderar förhistorien. Förbifart Stockholm är
formellt ett statligt vägbygge men samtidigt ett regionalt projekt, tillkommet på
regionalt initiativ och med regional medfinansiering (trängselskatt).
Förbifart Stockholm blir en drygt 21 km lång sexfilig väg varav mer än 18
4

Figur 1: Förbifart Stockholm. Källa: www.trafikverket.se/forbifartstockholm
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km förläggs under jord. Leden ska avlasta Essingeleden och innerstaden och
minska känsligheten för störningar i Stockholms trafiksystem. Byggtiden beräknas till 10–12 år och byggandet inleddes sommaren 2014. Kostnaderna för
projektet har beräknats till knappt 28 miljarder kr (2009 års prisnivå).3 Cirka 80
procent av finansieringen kommer från trängselskatt och cirka 20 procent från
staten över budget.
Vägen går i tunnel från Kungens kurva under Sätra, Kungshatt, Lovö, Grimsta och Vinsta för att i Hjulsta passera Bällstaån och järnvägen (Mälardalsbanan) på bro. Därefter går den ånyo i tunnel under Järvafältet fram till Akalla
där den sista sträckan fram till Häggvik ligger i nedsänkt läge. Förbifarten får
trafikplatser vid Kungens kurva, Lovö, Vinsta (Bergslagsplan), Hjulsta, Akalla
och Häggvik. Restiden för hela sträckan beräknas till cirka 15 minuter om den
tillåtna hastigheten sätts till 90 km/tim.
Unikt men typiskt

Jag har valt att belysa planeringsprocessen för Förbifart Stockholm inte bara
för att projektet är ett av de största i Sverige – någonsin – utan för att det inom
sig rymmer alla varianter och komplikationer som kan uppstå i det politiska,
tekniska, ekonomiska och juridiska spelet kring stora infrastrukturprojekt. Det
är alltså bara när det gäller storlek, kostnader och den spektakulära tekniska
lösningen som projektet är speciellt; i alla andra avseenden är det typiskt. Det
följer den etablerade planeringsprocessen som gällde fram till år 2013. Det har
engagerat de typiska aktörerna: förutom huvudmannen Vägverket/Trafikverket
också ett antal statliga myndigheter, kommuner, intresseorganisationer och enskilda sakägare.4 Projektet har många tillskyndare men har också mött motstånd
– också det typiskt – och planerna har justerats under resans gång.
	Redan på 1990-talet organiserades motståndsgrupper mot Västerleden och
på 2000-talet samlades de i www.stoppaforbifarten.nu. Under hela utredningstiden har ett antal miljögrupper försökt att stoppa projektet och hävdat att en förbifart inte löser regionens transportproblem och att satsningar istället borde göras på kollektivtrafiken. Grupperna har också lyft fram ett antal lokala områden
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– Sätraskogen, Grimstaskogen, Lovö med Drottningholm – som skulle hotas
av trafikleden. De lyckades inte, trots överklaganden, att stoppa projektet men
har genom att sätta press på Vägverket fått till stånd lösningar som miljömässigt
varit förbättringar. Efter valet 2014, med nya majoriteter både i riksdagen och i
Stockholms fullmäktige, försökte regeringen och den röd-grön-rosa majoriteten
i Stadshuset omförhandla uppgörelsen, trots att fastställelsebeslutet vunnit laga
kraft och byggarbetet inletts. Det temporära byggstopp som regeringen införde
mötte en massiv kritik, inte bara från den politiska oppositionen utan även från
näringsliv och intressegrupper, och hävdes när det blev klart att Stockholms läns
landsting inte var berett att omförhandla det träffade avtalet om finansiering.
Skulle det ha varit möjligt att stoppa projektet med andra argument eller med
andra strategier? Eller hade Förbifarten blivit en realitet, något befintligt som
inte kan tänkas bort, långt innan det första sprängskottet gått?

aktörerna
När det gäller ett projekt som Förbifart Stockholm har olika aktörer haft olika
agendor och olika stort inflytande och ansvar i olika faser. Här presenteras kortfattat de aktörer som haft viktiga roller under hela planeringstiden.
	Huvudman för projektet är Trafikverkets Region Stockholm (fram till april
2010 Vägverket Region Stockholm). Fram till förberedelserna för genomförande
(upphandling av entreprenader etcetera) var projektgruppen på myndigheten
relativt liten; själva utredningsarbetet är upphandlat och har utförts av Konsortiet Förbifart Stockholm (Sweco, WSP Group och Tyréns). Trafikverkets centrala
förvaltning är en viktig medaktör som dels svarar för ansökan till regeringen om
tillåtlighet och om tillstånd för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen, dels fastställer arbetsplanen.
Även om Förbifart Stockholm är en statlig väg är projektet i hög grad regionalt/lokalt. Frågan om en led, som kan sammanbinda de norra och södra
regiondelarna, har länge drivits av tunga aktörer i regionen. Landstinget har som
regionplaneorgan för Stockholms län lyft fram behovet i olika regionplaner,
senast i Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010, men
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landstinget har ingen roll – annat än som ägare av SL – när ett trafikprojekt
närmar sig implementering.5 Under huvuddelen av den tid som denna skrift
omfattar har landstingets Regionplane- och trafiknämnd ansvarat för den regionala planeringen med stöd av regionplan- och trafikkontoret, RTK.6
Stockholms stad har varit en pådrivande part och är direkt engagerad i egenskap av detaljplaneansvarig utmed långa delar av sträckan. Av andra direkt berörda kommuner har Huddinge och Sollentuna tillhört tillskyndarna medan Ekerö,
där Lovö ingår, varit negativ under hela 1990-talet och motsatte sig projektet så
sent som i samrådet kring RUFS 2001.
	Ett projekt av detta slag är en angelägenhet både för respektive kommuns politiska ledning och för flera förvaltningar (stadsledningskontor/kommunstyrelsens
förvaltning, stadsbyggnadskontor, miljöförvaltning). Vissa frågor har alltså lyfts till
den politiska nivån medan andra hanterats av tjänstemännen.
	En annan viktig aktör är Länsstyrelsen i Stockholms län. En länsstyrelse har flera olika uppdrag som ibland kan upplevas som motsägelsefulla men som handlar om att hitta balansen mellan ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
och regional utveckling. För Förbifarten är länsstyrelsen tillsynsmyndighet när
det gäller miljöfrågor. Det innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
ska godkännas av länsstyrelsen innan en arbetsplan (nu vägplan) kan fastställas.
Om länsstyrelsen inte skulle godkänna en MKB blockeras alltså hela processen.
Trafikverket har därför löpande kontakter med länsstyrelsen och stämmer av
problem och lösningar.
Statens fastighetsverk (ägare av stora markområden på Lovö inklusive världsarvet Drottningholm) och Riksantikvarieämbetet är särskilt berörda på Lovö och
agerar som kravställare när det gäller placeringen av trafikplatsen på ön och
utformningen av den anslutande Ekerövägen.
	Berörda fastighetsägare – företag, bostadsrättsföreningar, vissa andra organisationer samt enskilda – deltar självklart i processen och förväntar sig kompensationer från Trafikverket för att de ställer upp både med mark som kan behövas
och med uppoffringar i form av störningar. I utredningsprocessen har också ett
antal miljögrupper spelat en viktig roll.7 Sedan miljöbalken givit dem talerätt
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(rätt att begära att beslut överprövas) räknas de till kategorin ”särskilt berörda”.
Regeringen är en viktig aktör men regeringens styrning är främst reaktiv.
Regeringen beslutar om tillåtlighet för projektet och tar upp sin del av finansieringen i den nationella fördelningsplanen. Regeringen har också tillsatt
Stockholmsförhandlingen, som förhandlat fram ett regionalt ”trafikpaket” med
prioriteringar och finansieringslösning. När Trafikverket fastställt arbetsplanen
har regeringen prövat och avslagit de överklaganden som kommit in.
	Olika aktörer har således olika intressen att bevaka – politiska, tekniska, ekonomiska, miljömässiga och juridiska – och i de olika faserna av processen får de
både förhandla med väghuvudmannen och konkurrera med andra aktörer.
Flera forskare, bland annat Gunnar Falkemark, har belyst olika lobbygruppers inflytande över trafikplaneringen.8 Falkemark har i sin bok Politik, lobbyism
och manipulation bland annat beskrivit hur Stockholms handelskammare och
det så kallade Österledskonsortiet agerade för att skynda på utbyggnaden av
huvudleder i Stockholmsregionen.9 Österledskonsortiet hade inget intresse av
en västerled och upplöstes innan det egentliga utredningsarbetet för Förbifart
Stockholm inleddes. Den enda bransch som aktivt bevakat sina intressen under
hela utredningstiden är speditionsbranschen med ett flertal berörda företag i
Lunda, ett område i nordvästra Stockholm invid utredningsområdet.
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DEL 1: Ett drama i flera akter
Planeringsprocessen för Förbifart Stockholm kan ses som ett drama i fyra akter: 1) Förstudie där frågan om det alls behövs en ny väg ska prövas, 2) vägutredning där alternativa sträckningar studeras 3) regeringens prövning om
projektet är tillåtligt utifrån miljöbalken och 4) arbetsplaneskede och fastställelsebeslut där fokus ligger på hur vägen kan byggas. De olika akterna präglas
inte bara av innehållet i de frågor som ska hanteras utan också av händelser
i omvärlden och olika rollinnehavares agerande. Som ett klassiskt drama har
den också en förhistoria som berättas i prologen (tidigare regionplaner, Dennisuppgörelsen och Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS
2001) och en epilog (försöken att i sista minuten stoppa projektet).
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Prolog
på jakt efter förbifartens dna

Prologen visar hur Förbifart Stockholms DNA kan följas tillbaka till 1960talet och att trafikleden, redan innan förstudien inletts, blivit något som ”tas
för givet” av ledande aktörer i Stockholmsregionen. Den visar också att det i
regionen funnits tidiga och goda erfarenheter av en statlig förhandlingsman
(Nils Hörjel), som har tillkallats för att få de regionala aktörerna att enas
om infrastrukturprioriteringar och, inte minst, för att hitta finansieringslösningar.10
Tidiga regionplaner

Ska man förstå projektet Förbifart Stockholm får man försöka spåra projektets
DNA långt tillbaka i tiden. Stora projekt har ofta förfäder, idéer som har utvecklats men inte kommit till genomförande. Förbifart Stockholm har därför
släktdrag av tidigare idéer som Kungshattsleden och Västerleden.
	Kommunikationer är ett politikområde som skiljer sig från många andra
genom att vara ett ansvar för såväl statliga infrastrukturverk som kommuner (anläggande och underhåll av spår och vägar) och landsting eller länsorgan (drift av
kollektivtrafik). Inom andra politikområden, som social omsorg (kommuner),
sjukvård (landsting) och polis (staten), är ansvaret tydligare och finansieringsformerna enklare.
Särskilt komplicerat har det därför varit att finna trafiklösningar i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Ofta har det uppstått problem
med prioriteringar, beslut och finansiering. Det finns ingen i Stockholmsregionen med makt att ensam besluta om stora trafikinvesteringar: inte Trafikverket,
inte landstinget, inte Stockholms stad eller någon annan kommun genom vilken
en väg passerar. Beslutsarenan är mycket fragmenterad, både geografiskt och
konstitutionellt, och alla aktörer har sina särintressen att bevaka.11
11

Stockholmsregionen var tidigt ute, redan på 1950-talet, med att inrätta ett
regionplaneförbund.12 En regionplan visar översiktigt hur mark och vatten ska
användas för olika ändamål som bebyggelse och vägar/spår. En regionplan är
avsedd att vara ett underlag för kommuners och statliga myndigheters planering.
Man kan säga att en regionplan inte av egen kraft får något att ske men väl kan
hindra till exempel kommunala detaljplaner som strider mot regionplanen. En
regionplan genomförs i den utsträckning som de medverkande kommunerna
och statliga myndigheter, var för sig eller tillsammans, gör planen till sin.
	En regionplan utarbetas i regel i samarbete mellan flera kommuner i form av
ett kommunalförbund. Så var det också i Stockholms län fram till år 1971. Regeringen utsåg ordförande och länets städer, köpingar och landsförsamlingar (totalt 41), en fullmäktigeförsamling på över 80 personer.13 Den regionplan, som
förbundets regionplanekontor utarbetade och som antogs år 1958, visar bland
annat en vägförbindelse som från Södertälje går via Ekerö centrum, över Lovö
och ansluter till Drottningholmsvägen. Leden har alltså mycket lite gemensamt
med Förbifart Stockholm men är det första exemplet på idén om en yttre västlig
tvärled.
Förbifart Stockholms DNA kan emellertid tydligt spåras i den skiss till regionplan som lades fram år 1966. Där beskrivs en tvärled, stadsmotorväg, som
förbinder olika stadsektorer:
Från E4 i Häggvik följer den i stort sett Norrviksvägen genom de yttre arbetsområdena på Järvafältet och går vidare fram till Johannelund. Därifrån fortsätter vägen genom Grimstaskogen och via Lovön och Kungshatt överbryggar den
Mälaren mot Skärholmen.14

”Skiss 66” blev bara en skiss men ”genetiskt” har dragningen av Förbifart Stockholm stort släktskap med den då ännu inte namngivna vägsträckan.
1960-talet har kallats ”rekordåren” inte bara på grund av den faktiska ekonomiska utvecklingen utan framför allt för de, i många avseenden orealistiska,
förväntningar man hade på framtiden till exempel i form av befolkningsökning
12

i regionen. Ett förslag – aldrig fört till beslut – år 1970 till en andra regionplan,
byggde på att det år 2000 skulle kunna bo 2,5 miljoner människor i länet. Detta
krävde naturligtvis väginvesteringar och i förslaget ingick fyra nya vägförbindelser över Saltsjö-Mälarsnittet, däribland både en västerled från Kungens kurva via
Kungshatt och Lovö till Bergslagsplan (ungefär som Förbifart Stockholm). De
övriga större vägarna var en led bestående av Norra länken och Österleden (delar
av den så kallade ”ringen” kring centrala Stockholm), ”Flottbroleden” från E4
via Glömsta till Huddingevägen (aldrig genomförd) samt en ”inre tvärväg” från
Enköpingsvägen vid Rissne till Norrtäljevägen norr om Danderydsberg.
	Av förslaget till regionplan framgår att det knappast skulle vara möjligt att
bygga både Kungshattsleden och inre tvärvägen före år 1985 (!) och att utbyggnadsordningen var under utredning. ”Tillgängligt material talar för att Inre
Tvärvägen bäst tillgodoser önskemål om god kollektiv trafikföring av nordostsektorn medan nämnda del av Kungshattsleden kan vara att föredra med hänsyn
till biltrafiken”.15 Detta var första gången som frågan om yttre tvärledens trafikering med kollektivtrafik diskuterades.
Förslaget mötte omfattande kritik framför allt från grupper utanför det politiska etablissemanget. Tiderna hade förändrats med vikande befolkning i regionen och kraftigt försämrad offentlig ekonomi. I stället för bostadsbrist fanns nu
ett överskott på lägenheter. Den allmänna opinionen ifrågasatte politikernas och
planerarnas storslagna planer. Miljögruppen Alternativ stad bildades år 1969
och år 1971 utlöste planerna på en tunnelbaneuppgång i Kungsträdgården den
så kallade Almstriden.
	Också de organisatoriska ramarna för regionplaneringen förändrades år 1971
när det nybildade ”storlandstinget” övertog ansvaret för regionplaneringen och
fogade in regionplanekontoret i sin organisation. Enligt den senare regionplanedirektören Bo Wijkmark var det ”inga entusiastiska tillväxtpolitiker som mottog
ansvaret”.16 I Regionplan 1973 var ”uppgiften att bota och lindra konsekvenserna av den tidigare politiken, inte att fullfölja den”.17 En västerled fanns bara
redovisad som en möjlighet för vilken man dock skulle hålla mark reserverad.18
I Regionplan 1978 hade västerleden, liksom Österleden, helt försvunnit.19
13

Nya vindar

1970-talets lågkonjunktur, som sträckte sig en bit in på 1980-talet, ledde till
kraftiga strukturförändringar i kommunerna och i den svenska industrin. Synen
på politikens möjligheter och begränsningar förändrades. Vid Socialdemokraternas kongress 1982 signalerade förordet till handlingsprogrammet Framtid för
Sverige att en ny epok inletts:
Detta program är med nödvändighet av ett annat slag än de övriga program arbetarrörelsen haft under efterkrigstiden. Ty dessa kunde bygga på en stark ekonomi,
som gav folkhushållet ständigt växande tillgångar. [… ] I dag är förutsättningarna
helt annorlunda. Sveriges ekonomi är inte längre stark; den är i svår obalans. För
att häva denna obalans kan vi tvingas till åtgärder som vi i ett annat ekonomiskt
läge inte behövt diskutera.

I programmet utvecklades hur regeringen skulle samverka med näringslivet och
hur effektiviteten skulle öka med större konkurrens.20
	Dessa nya tongångar hördes inte bara i Sverige utan i stora delar av Europa
sedan de hade slagits an av den nya konservativa regeringen i Storbritannien
under Margaret Thatcher som tillträdde år 1979. De nya formerna för offentlig förvaltning kom att med ett samlingsnamn benämnas New Public Management.21 Idéerna kom att få stor betydelse för infrastrukturplanering och göra
gränserna mellan vad som var statligt, lokalt och privat diffusa. En modell som
diskuterades var PPP (Public Private Partnership), och ett Österledskonsortium
av fyra företag med säte i östra Stockholmsregionen presenterade år 1986 ett
förslag att med privata medel bygga en österled och vad som i övrigt krävdes för
att skapa en komplett ringled kring Stockholm. Bygget skulle finansieras genom
vägavgifter. Ökad näringslivsmedverkan och avgiftsfinansiering ingick också i
regeringens proposition om näringspolitiska frågor 1989.22
	Den dystra stiltje som brett ut sig över landet under lågkonjunkturen var
dock övergående. Den ekonomiska aktiviteten tog fart och när vi gick in i
1980-talet ökade Stockholms läns befolkning, som faktiskt minskat i början av
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1970-talet, om än inte i samma omfattning som under rekordåren.23
	Under 1950- och 1960-talet hade statens investeringar i transportinfrastruktur i länet varit relativt höga, men under 1970- och 1980-talet föll de drastiskt.
Orsaken var inte bara lågkonjunkturen utan också den nationella politik som
bedrivits sedan 1970-talet och som syftade till att begränsa storstädernas expansion och istället stödja svagare regioner genom till exempel utflyttning av
statlig verksamhet till orter runt om i landet.24 Från år 1960, när investeringarna
i trafikinfrastruktur i länet var som högst (drygt 6 procent av BNP), sjönk de
successivt fram till år 1985 (2,4 procent).25 Politiken beskrevs av stockholmslänspolitikerna som storstadsfientlig.
	Den högkonjunktur som inleddes i mitten av 1980-talet innebar att trafiktillväxten i de svenska storstäderna ”höll på att spränga ramarna för det utrymme
som erbjöds av de befintliga vägarna”.26 Tunga stadsbyggare i de tre storstadslänen engagerade sig för att göra statsmakterna uppmärksamma på problemet.
I Stockholmsregionen fick de draghjälp av Stockholms handelskammare som år
1988 skrev till chefen för kommunikationsdepartementet och begärde en rad
åtgärder – däribland en västerled.27
I Stockholms gatukontor pågick dessutom arbete med en ny trafikplan. Som
ett led i detta arbete utredde gatukontoret tillsammans med landstingets regionplanekontor och trafikkontor, länsstyrelsen och Vägverkets Stockholmsregion
gemensamt trafik-, miljö- och regionalpolitiska konsekvenser av möjliga framtida trafikstrukturer – kringfartsleder – i Stockholmsområdet, den så kallade
Kringlanutredningen.28
	En av de ledande i aktionerna var Bo Malmsten, trafikdirektör i landstinget,
som kom att få en viktig roll i den fortsatta processen.
	Kontakterna med regeringen medverkade till att två utredningar tillsattes:
Storstadsutredningen och Storstadstrafikutredningen. Storstadsutredningens
slutsats var bland annat att en framtida näringslivsutveckling stimuleras genom
förbättrade trafiksystem. Investeringar i infrastrukturen var nödvändiga för att
landet skulle kunna behålla sin struktur med tre storstäder och samtidigt vidmakthålla Stockholmsregionens strategiska roll för importfunktioner och andra
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internationella kontakter.29 Storstadstrafikkommitténs slutsatser var mer specifika. Kollektivtrafiken måste byggas ut och förbättras väsentligt. Utredningen
konstaterade att trafikledsutbyggnader har både positiva och negativa miljökonsekvenser.30
I Skiss 85 till ytterligare en ny regionplan hade idén om en vägförbindelse
över Saltsjö-Mälarsnittet vaknat till liv och här talades ånyo om en väster- och
en österled. Västerleden illustrerades med en dragning över Lovö.31 I denna, som
tidigare regionplaner, dras trafikleder som ”streck” utan diskussion om hur de
ska byggas. Med Skiss 85 som underlag arbetade regionplane- och trafikkontoret
vidare med det som skulle bli Regionplan 90 (senare omdöpt till Regionplan 91
eftersom den antogs av landstinget våren 1991). Arbetet som skedde i dialog
med länets kommuner ledde till en relativt stor enighet om vilka infrastruktursatsningar som borde prioriteras, men frågan om finansiering löses inte i en
regionplan. Eftersom regionplanen finslipades parallellt med Dennisförhandlingarna (se nedan) anpassades de slutliga skrivningarna till uppgörelsens första
etapp år 1991 vilket innebar att beslut om Västerleden sköts upp med hänvisning till de pågående förhandlingarna. I regionplanen slogs också fast att ”(d)e
stora vägprojekten skall finanserias med avgifter på biltrafiken”.32
Idag finns det ingen som kan påminna sig när alternativet ”tunnel under
Kungshatt och Lovö” kom upp och vem som lade fram förslaget, men värt att
notera är att i både Dennisuppgörelsen och i Regionplan 90 är inte bara huvuddelen av Västerleden utan också Norra länken och Södra länken förlagda i tunnlar. I Dennisförhandlingarna belystes både ytläge och tunnelläge för Västerleden
men de som var med i förhandlingarna bedömer att det skulle ha varit politiskt
omöjligt att dra en led över Lovö.33
Fart på investeringar

De två storstadsutredningarna och kontakterna med regionens aktörer ledde
till att kommunikationsminister Georg Andersson (S) våren 1990 gav i uppdrag till tre statliga förhandlingsmän, Bengt Dennis, Sven Hulterström och Ulf
Adelsohn, att inleda överläggningar med aktörer inom var sitt storstadsområde.
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Förhandlarna skulle medverka till långsiktiga överenskommelser om åtgärder
och finansiering. De skulle:
… utarbeta överenskommelser som skall syfta till att genom åtgärder i det samlade trafiksystemet förbättra regionens miljösituation, öka tillgängliggheten samt
skapa bättre förutsättningar för regionens utveckling.

Av central betydelse i förhandlingarna skulle samordningen av planeringen av
nödvändiga investeringar och deras finansiering vara:
Förhandlingarna skall utgå från de resurser som kan ställas till förfogande dels
från befintliga statliga anslag, dels från de resurser som kan tillhandahållas från
olika kommunala organ och landsting inom regionen samt från näringslivet.
Någon möjlighet till utökade statliga anslag skall inte påräknas i förhandlingsarbetet. Förhandlingarna bör istället ta fasta på de möjligheter till ökad näringslivsmedverkan och avgiftsfinansiering som jag [kommunikationsminister Georg
Andersson] föreslagit i propositionen om vissa näringslivsfrågor.34

Uppdragen speglar alltså den inställning som slagit igenom under 1980-talet: att
inte staten ensam, och inte heller staten tillsammans med kommuner, kan lösa
alla samhällsproblem utan att också näringslivet ses som en möjlig medaktör.
När förhandlingarna inletts blev det emellertid klart att näringslivet inte ville
medverka till finansiering av infrastruktur. Men en investering kan också finansieras av brukarna. Här lyfts för första gången vägavgifter fram som alternativ till
skattemedel när vägar ska finansieras.
	Det var inte första gången – och inte heller den sista – som en statlig förhandlingsman hade tillsatts för att lösa upp knutar i den interkommunala trafikplaneringen. År 1964 hade statssekreterare Nils Hörjel stått fadder för en uppgörelse
som ledde till att länets många trafikbolag slogs samman till SL, Storstockholms
lokaltrafik, och att staten gick in och finansierade tunnelbaneutbyggnad som om
spåren vore vägar. Regionens aktörer var alltså positivt inställda till det statliga
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initiativet och hoppades dessutom att en förhandling skulle kunna leda till ökade statliga anslag.35
	Riksbankschefen Bengt Dennis var den som fick uppdraget att vara statens
förhandlingsman i Stockholmsregionen och till huvudsekreterare valde han Bo
Malmsten, som alltså ansvarat för Kringlanutredningen.
Förhandlingarna resulterade i ett paket som var den största överenskommelse som gjorts i Sverige vad avser infrastrukturinvesteringar, cirka 28 miljarder
kronor, i det närmaste jämnt fördelat på kollektivtrafik och vägar. I uppgörelsen
ingick bland annat Västerleden och en finansieringslösning som inkluderade
vägavgifter på Ringen och Västerleden.36
	Mycket har skrivits om Dennisförhandlingarna. Malmsten själv skrev direkt efter överenskommelsen en rapport för KFB, Kommunikationsforskningsberedningen, och senare, tillsammans med den tidigare statssekreteraren i kommunikationsdepartementet, Magnus Persson, en redogörelse för ”låsningar och
lösningar” i förhandlingarna.37 Andra har analyserat uppgörelsen – inte sällan i
kritiska ordalag. Förhandlingarna har kritiserats för sitt innehåll – att man lade
alltför stort fokus på motorvägar –, för att de fördes i ”slutna rum” och för att
förhandlingsgrupperna enbart bestod av män, som kunde tänkas vara mer inriktade på vägar än på kollektivtrafik.
	Men som Dennis och Malmsten betonat var uppdraget inte att utreda vilka
åtgärder som krävdes för att lösa Stockholmsregionens trafikproblem utan att
förhandla fram en finansieringslösning. Vad som behövdes var alltså en uppgörelse om ansvars- och kostnadsfördelning mellan staten, regionen (landstinget
och SL) och berörda kommuner.
Gunnar Falkemark anser att beslutsunderlaget var klent men bortser då från
att förhandlingarna skedde med det väl förankrade förslaget till Regionplan 91
som grund. Samrådet hade visat att de allra flesta av länets aktörer förordade
någon form av Västerled.
	Undantaget var Ekerö kommun som med kraft motsatte sig en sträckning
över (eller under) Lovö. Magnus Carle, som år 1991 hämtades från regionplane- och trafikkontoret för att ingå i Denniskansliet, har senare beskrivit att
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huvuddragen i Dennisöverenskommelsen kunde hämtas direkt ur förslaget till
regionplan.38
	Därmed inte sagt att Denniskansliet inte bedrev ett intensivt utredningsarbete ofta baserat på frågor som väckts vid förhandlingsbordet. Totalt omfattade ”Dennispaketet” tretton huvudobjekt med sju huvudfinansieringskällor. Trafikhuvudmännen, det vill säga Vägverket, Banverket, SL och Stockholms stad,
stod för lejonparten av utredningsarbetet, som delvis samordnades och kompletterades av regionplane- och trafikkontoret eller Denniskansliet. Malmsten
understryker hur tjänstvilligt alla aktörer bidrog med material.39
	Hur riggar man då en förhandling med så många objekt och intressenter?
Dennis bestämde sig tidigt för att förhandla fram ett konsistent paket där ingen skulle få plocka russinen ur kakan. Hans utgångspunkt var att uppgörelsen
skulle vara långsiktig, ha en bred politisk förankring och omfatta såväl vägar som
kollektivtrafik samt bilavgifter. Lösningen skulle också vara totalfinansierad.40
	Dennis valde att vända sig till de politiska partiorganisationerna i Stockholms stad och län, inte till de formella organen Stockholms stad, Stockholms
läns landsting etcetera. Politiska majoriteter i kommun- och landstingsstyrelser
kommer och går men partiorganisationer består. I uppdraget ingick att arbeta
snabbt. Direktiven är daterade den 5 april 1990 och resultatet, förslag till överenskommelser, skulle redovisas nio månader senare, senast den 15 januari 1991.
Inför sommaruppehållet tillfrågade därför Dennis varje partiorganisation om de
var beredda att förhandla om ett paket som innehöll samtliga tre delar: kollektivtrafik, vägar och vägavgifter. Bara de tre partier som i augusti förklarade sig
ställa upp på dessa villkor – Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet
– inbjöds till fortsatta överläggningar. Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet
och Stockholmspartiet lämnades således utanför.
	De tre ”Dennispartierna” ställde upp med tunga ledamöter. Från Stockholms
stad kom bland annat Carl Cederschiöld (M), finansborgarråd, Carl-Erik Skårman (M), fastighets- och gatuborgarråd efter valet 1991, Mats Hulth (S), industriborgarråd, Ingemar Josefsson (S), gatuborgarråd fram till valet och Lennart
Rydberg (FP), socialborgarråd. Från landstinget kom bland annat Bosse Ring19

holm (S), trafiklandstingsråd och från sommaren 1990 fram till valet 1991 finanslandstingsråd samt Claes Ånstrand (S), tidigare kommunstyrelsens ordförande
i Botkyrka och från sommaren 1990 till valet 1991 trafiklandstingsråd. Efter
valet 1991 kom Elwe Nilsson (M), tidigare kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna och efter valet trafiklandstingsråd in i gruppen som sammankallande.41
	Dennis klarade inte riktigt tidsgränsen; den uppgörelse som kallats Dennis I
slöts drygt en vecka efter dead-line och kan närmast beskrivas som ett ”letter of
intent”.
	Nu lämnade Dennis själv förhandlingarna och de regionala aktörerna fick
fortsätta på egen hand. Uppgörelsen Dennis II slöts den 29 september 1992.
I finanskretsar talar man ibland om ”hajburar”, strukturer som byggs upp
för att hindra ”hajar” utifrån att attackera ett företag med fientliga anbud. Vad
Malmsten gjorde under de intensiva förhandlingsåren 1990–1992 var att skapa
ett slags hajbur av sammankopplade projekt och personliga relationer. Magnus
Carle, som ju själv var med, talar om de studieresor och seminarier som sekretariatet arrangerade för förhandlingsgruppen och nyttan av att informellt och
i lugn och ro kunna diskutera ideologiska och personliga värderingar. De som
ingick i gruppen kom att utveckla en lojalitet med uppgörelsen som höll ett antal
år.
	Det var inte självklart att en uppgörelse skulle kunna nås. Socialdemokraterna önskade en Västerled och vägavgifter men ingen Österled. Moderaterna önskade både en Väster- och en Österled men hade svårt att acceptera vägavgifter.
Folkpartiet var för en Öster- men mot en Västerled. Men i paketlösningen fick
inga delar brytas ut: utan vägavgifter ingen Västerled och utan Västerleden inga
vägavgifter. Genombrottet i förhandlingarna kom våren 1992 när Moderaternas
partiorganisation, efter stor vånda i staden såväl som i länet, sade ja till vägavgifter.
Planen vävdes i sin slutliga struktur en solig sensommardag på en balkong vid
ett sund i Stockholms inre skärgård. Medan [Bo Malmstens] hustru lagade en
delikat söndagsmiddag och segelbåtarna makligt gled förbi med hemvändande
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semesterseglare rullade miljarderna över balkongbordet. Middagen blev något
fördröjd på grund av en trilskande miljard, som inte ville låta sig placeras vid
första försöket.42

Tidigt på morgonen den 29 september 1992 slöts den slutliga överenskommelsen. In i det sista var det ovisst om Folkpartiet skulle gå med på Västerleden,
men efter midnatt började det lossna. Partiet ställde upp på hela paketet under
förutsättning att de fick med en protokollsanteckning där det framgår att partiet
velat skjuta på projektet Västerleden: ett beslut borde inte fattas före 1996 eftersom ledens dragning, utformning och ekonomi krävde ytterligare avvägningar.
Fördelarna måste vägas mot de omfattande ingreppen i miljön.43
I uppgörelsen beskrivs Västerleden på följande sätt:
Västerleden har stor betydelse för Stockholmsregionens strukturella utbyggnad.
Yttre tvärleden, i vilken Västerleden ingår, gynnar en utveckling av regionens
ytterdelar och avlastar det lokala trafiknätet. Västerleden bidrar vidare till en
mer balanserad utveckling av regionens norra och södra delar. […] Den utgår
från Kungens kurva i tunnel och fortsätter under Kungshatt samt under Lovön i
tunnel för vilken en rak sträckning väljes. Trafikplatsen vid Ekerövägen förläggs
under mark. Leden går i tunnel även under Grimstareservatet fram till Bergslagsplans trafikplats. Med undantag för tre broar går Västerleden helt i tunnel. Leden
planeras som motorväg med fyra körfält, planskilda trafikplatser och dimensioneras för 90 km/t på delen fram till Bergslagsplan. Västerleden skall öppnas för
trafik senast år 2005. […] Vid kontrollstationen 1996 kommer alla dessa faktorer
att vägas samman och beslut fattas om byggstart. Beräknad anläggningskostnad
är 4 600 mkr i prisnivå januari 1992.
Ett system med avgifter på biltrafiken i Stockholmsregionen införs 1996 då
de första nya lederna på Ringen har öppnats för trafik.44
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Bakom uppgörelsen stod alltså de tre ”Dennispartierna” – Socialdemokraterna,
Moderaterna och Folkpartiet. Kristdemokraterna, som invalts i fullmäktige i
Stockholm under tiden som förhandlingarna pågick, stödde paketet med vissa
förbehåll.
	Uppgörelsen hade alltså träffats mellan partiorganisationer men måste naturligtvis ”bekräftas” i landstinget och i Stockholms stad. När den behandlades
i Stockholms kommunstyrelse inför kommunfullmäktigemötet reserverade sig
Vänsterpartiet och Stockholmspartiet och Kristdemokraterna anförde i ett suppleantyttrande att man ”borde väntat med ett beslut om Västerleden”.45
	När fullmäktige den 25 januari 1993 skulle ta ställning till överenskommelsen deklarerade företrädarna för ”Dennispartierna” – Carl Cederschiöld (M),
Lennart Rydberg (FP) och Ingemar Josefsson (S) – att de inte gillade alla delar i uppgörelsen men ställde sig bakom helheten. De betonade i första hand
att innerstadstrafiken skulle minska tack vare satsningarna på kollektivtrafiken.
Cederschiöld och Rydberg, men inte Josefsson, tog också upp Österledens avlastningseffekter. Varken Cederschiöld eller Josefsson nämnde Västerleden men
Rydberg deklarerade att Folkpartiet var tveksamt till leden ”vars syfte ju inte är
att avlasta utan att utveckla”.46
	Centerpartiet, som vid denna tidpunkt hade ett enda mandat i kommunfullmäktige, sade ”nej till Västerleden, nej till Österleden och ja till kollektivtrafik”.47 Centerpartister i landstinget och regionens kommuner har i regel varit
mindre negativa till en Västerled än centerpartister på den nationella nivån.
Sedan utredningsarbetet för Förbifart Stockholm inleddes år 2001 har inga
centerpartister reserverat sig mot projektet när kommunerna yttrat sig över förstudie, vägutredning och arbetsplan.
Idén att vägavgifter – liksom kringfartsleder – skulle kunna ingå i en strategi
för att minska biltrafiken i Stockholms innerstad kan spåras tillbaka till 1970talet. Regionplan 91 kopplade emellertid samman vägavgifter och väginvesteringar. I direktiven till Dennis hade både förbättring av regionens miljösituation
och ökad tillgänglighet lyfts fram men i själva överenskommelsen sägs mycket
lite om förbättrad miljö, och vägavgifter motiveras som ett sätt att finansiera
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vägutbyggnad. Det framgår emellertid inte vilka vägar som ska avgiftsbeläggas
men ”avgiftssystemet ska utformas så att det bidrar till att minska biltrafiken i
innerstaden och på så sätt förbättra miljön”.48
För de partier som inte deltagit i uppgörelsen och för miljöorganisationerna
var vägavgifter ett så effektivt sätt att styra trafiken att någon Väster- eller Österled inte behövdes. År 1994 presenterade Naturskyddsföreningen en skrift –
Istället för biltullar – trafikavgifter för bättre framkomlighet och renare miljö i
Stockholms innerstad – med ett förslag till ”trängselavgifter” och två år senare
ett överarbetat förslag där avgiftsområdet omfattade centrala Stockholm och
Essingeleden och där innerstaden delats upp i fem zoner.49
Förhandlingsuppgörelser har ofta kritiserats för att de har tillkommit i slutna
rum, utan insyn för andra än dem som är beredda att ingå i uppgörelsen. Genuint kritiska aktörer bjuds inte in och skulle kanske inte heller vilja förhandla
i betydelsen ”ta och ge” som Malmsten beskriver Dennisförhandlingarna.50
	Med en blick i backspegeln drar Malmsten slutsatsen att inte bara Regionplan 91 utan också Dennisuppgörelsen borde ha remissbehandlats innan beslut
togs i de kommunala församlingarna. Nu kom debatten och kritiken efteråt; en
del kände sig överkörda, man hade känslan att Dennisföreträdarna inte lyssnade,
att det inte gick att påverka någonting. Kritikerna hävdade att överenskommelsen saknade folklig förankring och att den drevs fram av en liten grupp politiker
och specialister.51
	Under några år på 1990-talet genomfördes ett antal av de projekt som ingick
i Dennisuppgörelsen, cirka 25 procent. Vägverket inledde förstudier inför en
planerad byggstart av Förbifarten. En nyhet var att så kallade fördjupade miljökonsekvensanalyser genomfördes för de projekt som närmade sig detaljplaneläggning. Analyserna kunde ses som svar på den kritik som Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och miljörörelsen riktade mot vägprojekten i uppgörelsen.52

23

Uppgörelsen vacklar

År 1994 genomfördes en reform som blev en vattendelare i Stockholms politiska
historia. Fram till dess hade staden styrts av en samlingsregering där borgarrådsposterna – ordförandeskapet i alla tunga nämnder och beredningsansvar
för alla frågor som skulle vidare till kommunstyrelse och kommunfullmäktige –
fördelats mellan partierna proportionellt till valutslaget. Visserligen hade det
funnits ”majoriteter” och ”minoriteter” men samlingsregerande hade ändå
underlättat blocköverskridande uppgörelser i viktiga frågor. Inte sällan hade
Moderaterna och Socialdemokraterna kunnat enas när det gällt större infrastrukturinvesteringar – som i Dennisuppgörelsen. År 1994 infördes en modell
med majoritetsregeringar där den partikonstellation som segrat i kommunalvalet
besatte samtliga borgarrådsposter och minoriteten fick utse oppositionsborgarråd. Därmed blev blockpolitik normen i Stadshuset.53 Under den mandatperiod
då Dennisförhandlingarna pågått hade moderaten Carl Cederschiöld varit
finansborgarråd och därmed ”regeringschef ”. Nu ersattes han av socialdemokraten Mats Hulth som visserligen varit en av tillskyndarna av Dennisuppgörelsen
men som nu skulle bli tvungen att regera staden tillsammans med partier som
var uttalat mot väginvesteringar. Hulth blev nu klämd mellan två olika lojaliteter
– sina koalitionspartner och sina Dennispartner. I den koalitionsplattform som
(S), (V) och (MP) enades om inför mandatperioden 1994–1998 framhölls att
partierna hade olika syn på Dennispaketet, särskilt på Väster- och Österleden.
Dessa projekt skulle prövas i särskild ordning när de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna var belysta.54 Till kretsloppsborgarråd utsågs miljöpartisten
Krister Skånberg, tidigare riksdagsledamot för MP.
	Nu inbjöd Stadshusets vänsterregering företrädare för miljöorganisationerna
till överläggningar. Våren 1995 bildades Storstockholms miljöorganisationers
trafikråd, SMTR, för att samordna miljögruppernas agerande vid miljöprövningen. Här var Naturskyddsföreningens länsordförande, Magnus Nilsson, den
drivande, särskilt när det gällde vägavgifternas utformning. Redan år 1994 hade
föreningen i rapporten Istället för biltullar etablerat begreppet ”trängselavgift”
och utvecklat ett eget förslag till hur zoner och avgifter skulle kunna organiseras
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(se sidan 23). År 1996 lämnade emellertid Alternativ Stad gruppen därför att organisationen i grunden inte kunde acceptera några investeringar som ökade vägtrafiken. Den politiska ledningens attityd mot miljörepresentanterna blev efter
hand allt mer reserverad eftersom miljögrupperna aldrig accepterade resultatet
av förhandlingarna.55 Hulth fick också allt svårare att försvara Dennisuppgörelsen i Arbetarekommunen där det hela tiden funnits motstridiga uppfattningar.
Sekreteraren i Arbetarekommunen, Peter Larsson, deklarerade att koalitionen
med (V) och (MP) hade högre prioritet än Dennisuppgörelsen.56
Västerleden läggs i malpåse

Också i regeringskansliet uppfattades Dennisuppgörelsen, och särskilt Västerleden, alltmer som en belastning. Göran Persson hade etablerat ett samarbete
med Centerpartiet som – nationellt men inte lika mycket lokalt – motsatte sig
Västerleden och Österleden men gärna ville ha vägavgifter som ett sätt att styra
trafiken, inte finansiera vägutbyggnader.57 Nu var det bara två år kvar till nästa
val och Persson var angelägen om att vara tillmötesgående mot centerledaren
Olof Johansson.
	Det drog alltså ihop sig till konfrontationer om Västerleden på flera fält men
det blev i praktiken Regeringsrätten som kom att träffa ett avgörande, sedan makarna Greger och Ingegerd Carpelan, som bodde på Bellevuevägen, överklagat
planerna för Norra länken och fört målet ända till högsta instans. Den 31 januari
1997 beslutade rätten att återförvisa regeringens beslut om att tillåta att Norra
länken skulle byggas enligt det så kallade Bellevuealternativet. Dragningen var
inte förenlig med naturresurslagens skrivning när det gäller nationalstadsparken. Därmed föll även vägavgifterna på Norra länken bort. En huvudprincip i
Dennisöverenskommelsen var att alla delar var kopplade till varandra – och utan
vägavgifter ingen Västerled.
	Nu fick regeringen chansen att komma ur uppgörelsen. Sent på kvällen den
6 februari informerades socialdemokratiska företrädare för regionen om att regeringen avsåg att agera och på morgonen den 7 februari publicerade tidningarna regeringens pressmeddelande om att uppgörelsen hade skrotats.58 Regeringen
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avsåg att ta fram ”ett mer miljövänligt program för transportsystemets utveckling
i Stockholmsregionen”.59 Ett förslag till en ny trafiklösning utarbetades av den
dåvarande kommunikationsministern Ines Uusman. Det innehöll Dennispaketets kollektivsatsningar och delar av Yttre tvärleden men de omstridda projekten
Österleden och Västerleden hade tagits bort. En utredning skulle tillsättas för
att lägga förslag om ”miljöstyrande vägavgifter i tätort”. Staten och landstinget
skulle dela på notan för järnvägssatsningen och Stockholms stad bidra till Södra
länken. Förslaget förhandlades fram i överläggningar mellan regeringen, Centerpartiet och företrädare för Socialdemokraterna i Stockholms stad och län.60
Var Västerleden därmed död, eller vilade den bara? Beskedet från regeringen
var att den, liksom Österleden, hänfördes till den traditionella infrastrukturplaneringen, med andra ord till en oviss framtid. Vägverket lade projektet, som nu
kommit så långt som till en arbetsplan för sträckan Kungens kurva-Bergslagsplan, i malpåse. Avbrottet i planeringen välkomnades av motståndsgrupperna i
nätverket Stoppa Västerleden.
År 1993 hade Malmsten utsetts till chef för regionplane- och trafikkontoret
och nu påbörjades arbetet med den regionplan som skulle komma att fastställas
2001 (RUFS 2001). I september 1997, ett halvår efter att Dennisuppgörelsen
skrotats, skickades en ”skiss” till en långsiktig strategi för Stockholmsregionens
framtid ut på remiss.61 Där var formuleringarna försiktiga: ”Planera för ett väl
fungerande transportsystem med ökad kapacitet över Saltsjö-Mälarsnittet och
utvecklade tvärförbindelser.”62 I samrådsförslaget till regionplanen tre år senare hade Västerleden återuppstått men nu med namnet Förbifart Stockholm.63
Namnbytet kommenteras inte men två förklaringar är tänkbara: ”Västerleden”
gav negativa associationer och ”Förbifart” var ett etablerat begrepp hos Trafikverket som använt det i många kombinationer som Förbifart Vadstena, Förbifart
Söderköping etcetera.
	När landstingsfullmäktige i maj 2002 antog planen beslutade man därmed
att ”för att binda samman regionhalvorna bör (min kursivering) Förbifart Stockholm och – i ett senare skede – Österleden byggas”.64 Vänsterpartiet deltog inte
i beslutet men hade i landstingsstyrelsen gjort ett särskilt uttalande där en av
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punkterna var att Förbifart Stockholm ”stöder en utglesning och uppsplittring
av regionens radiella struktur” och att den inte kunde motiveras av trafikskäl.65
Också Miljöpartiet reserverade sig med hänvisning till sitt uttalande i landstingsstyrelsen att ”inga nya motorvägar/motorleder behöver byggas och stora
motorvägssatsningar som Förbifart Stockholm, Österleden. Norrortsleden,
Södertörnsleden och Norra länken kan skrinläggas”.66 Folkpartiet avgav ett särskilt yttrande där det framgick att partiet ansåg att planeringen av Österleden
snarast borde återupptas samtidigt som förberedelserna för Förbifart Stockholm
skulle fortsätta men att Förbifarten borde dras i en tunnel under Lovö.67.
Kommentar

Prologen visar hur ett stort infrastrukturprojekt, genom att finnas med i ett antal
planer, så småningom blir något som ”tas för givet”, en institution. En institution etableras stegvis men när den andra delen av Dennisöverenskommelsen var
träffad år 1992 kan man ganska säkert säga att så har skett. ”Regionens aktörer
var övertygade om att Västerleden var ofrånkomlig, det var bara en fråga om tid”,
anser Bo Malmsten.68
Prologen innehåller en rad politiska beslut, men inget av innebörden att ”nu
bygger vi Västerleden”. Dennisuppgörelserna kan ses som ”letter of intent” och
landstingets beslut kring infrastruktur i RUFS 2001 talar om ”bör” och inte
”ska”. De är möjliggörande men inte avgörande. Riksdagen fattade aldrig något
beslut om Dennisuppgörelsen och hade därför inte någon anledning att ta ställning till projekten i uppgörelsen.
I prologen beskrivs också Dennisförhandlingen, som är ett exempel på att
stora infrastruktursatsningar oftast förutsätter en statlig förhandlingsman. Innan
projektet Förbifart Stockholm var i hamn skulle nya förhandlingsmän kallas in:
Bo Sundling, Kenneth Kvist och Carl Cederschiöld.
	Redan i förhistorien till utredningen om Förbifart Stockholm ser man att det
bland miljöorganisationerna fanns två olika förhållningssätt till samverkan med
de kommunala planerarna. Naturskyddsföreningen intog en proaktiv hållning
och lade egna förslag till vägavgifter och avvisade inte principiellt vägsatsningar
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– men dock Västerleden. Alternativ Stad, som lämnade miljöorganisationers
miljöråd, intog en mer kategoriskt avvisande hållning. Det ställer frågan på sin
spets: Vilka mål och strategier kan miljögrupper välja för att i så hög grad som
möjligt främja miljöintressen?
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Förstudie (2000–2001)
behövs det alls någon väg?

År 2001 inledde Vägverket arbetet med en förstudie, Nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet, trots att någon finansiering av en eventuell
västerled inte kunde påräknas på lång tid. En förstudie ska börja med att
ifrågasätta om det alls behövs nyinvesteringar i infrastruktur. Prologen visar
dock att en förbifart hade blivit något som många tog för givet. Förstudien
var alltså inte helt förutsättningslös.
Det var en socialdemokratisk regering som skrotat Dennisuppgörelsen och
en socialdemokratiskt ledd allians i Stadshuset som i valet 1998 fick hantera
en svekdebatt. Men det var också socialdemokraterna i Stadshuset som år
2000 – nu i opposition – vände sig till regeringen med begäran om ännu en
statlig förhandlingsomgång om regionens trafiksituation.
Dock hade spelreglerna ändrats. År 1999 hade miljöbalken trätt i kraft.
Den ställde nya och mer specifika krav på miljökonsekvensbedömningar i
den fysiska planeringen och gav vissa miljöorganisationer en ny ställning som
sakägare. Spelplanen hade förändrats, men ändrade miljörörelsen sina strategier?
”Och ändå rör hon sig”

Sedan Dennisuppgörelsen skrotats var Stockholmsregionens trafikproblem
inte en fråga på riksnivå i valet 1998, men i valrörelsen i Stockholm fick Mats
Hulth (S) hantera anklagelser om svek, trots att det inte varit socialdemokraterna i Stadshuset som initierat Dennispaketets upplösning.69 Vänsteralliansen i
Stadshuset efterträddes av en borgerlig allians med Carl Cederschiöld (M) som
finansborgarråd. I kanslihuset regerade emellertid alltjämt Göran Persson, och
år 2000 tog socialdemokraterna i Stockholms stad och län kontakt med näringsdepartementet för att diskutera hur dödläget i Stockholmregionen skulle kunna
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brytas. Regeringen lyssnade och dagen efter Lucia fattade regeringen beslut om
att tillsätta en Stockholmsberedning.
Stockholmsberedningen skiljde sig i många avseenden från Dennisförhandlingen. Den utformades som en parlamentarisk kommitté där alla partier var
företrädda. Den skulle också arbeta nära regeringen; ordförande skulle löpande
delta i departementets överläggningar. Den skulle arbeta med stor transparens.70
	Men direktiven kan ses som en fortsättning på Dennisuppgörelsen. Beredningen skulle föreslå insatser för tillräcklig spårkapacitet, ökad satsning på kollektivtrafiken och tillräcklig vägkapacitet mellan norra och södra Stockholmsregionen. ”Tillräcklig vägkapacitet” kan knappast tolkas som något annat än en
förbifart. Beredningen skulle också föreslå lämplig finansiering av sina förslag. I
ett senare tilläggsdirektiv fick beredningen specifikt i uppdrag att utreda införande av trängselavgifter. Beredningen har beskrivits som en ”utredning med inslag
av förhandling”.71
	Ordförande i beredningen blev Bo Sundling, regionchef i Riksbyggen Mälardalen och till beredningen knöts – nu som expert – Bo Malmsten, som därmed
lämnade regionplane- och trafikkontoret.
Miljöbalken stärker miljögrupper

År 1999 trädde en samlad miljöbalk i kraft och den kom att förändra spelreglerna för infrastrukturplanering på flera sätt. Kraven på miljökonsekvensbeskrivningar skärptes. Samråd i infrastrukturfrågor skulle inledas tidigt, redan i
förstudiestadiet, och omfatta fler aktörer däribland miljöorganisationer.
Samma år antog riksdagen också 17 nationella miljömål, varav 16 är miljökvalitetsmål och ett är ett inriktningsmål. De två miljömål som framför allt
diskuterats i samband med Förbifart Stockholm har varit Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft.
Flera lagar, bland annat väglagen och plan- och bygglagen, har hänvisningar
till miljöbalken när det gäller organisationers rätt att överklaga. Det innebär
att de organisationer som kan överklaga fastställande av vägplaner – tidigare
arbetsplaner – också kan överklaga kommunala detaljplaner, vilket flera av de
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organisationer som varit aktiva motståndare till Förbifart Stockholm också har
gjort.72
Börja om från början?

Våren 2000 beslöt Vägverket att göra en översyn av tidigare utredningar av
nord-sydliga förbindelser. Beslutet att återuppta utredningsarbetet motiverades
med att Vägverket ”har ansvaret för hela det statliga vägnätet inom Stockholmsområdet”.73 Översynen ledde till beslutet att inleda en förstudie, för eftersom
spelreglerna ändrats gick det inte att bara damma av de gamla planerna för
Västerleden. Nu gällde det att börja om från början. Dennisförhandlingarna
hade lutat sig tungt mot den då pågående processen kring Regionplan 91. När
Vägverket ånyo tog tag i frågan utnyttjade man det pågående arbetet med RUFS
2001.
Sedan början av 2000-talet skulle Vägverkets (liksom nu Trafikverkets) projekt följa den så kallade fyrstegsprincipen. Först ska man pröva om ett transportbehov kan påverkas så att en ny väg inte alls behövs, därefter om åtgärder kan
genomföras som gör att den befintliga infrastrukturen utnyttjas effektivare. Om
detta inte är möjligt kan man därefter pröva om behovet kan tillgodoses genom
måttliga ombyggnader av befintliga vägar eller, i sista hand, om det behövs större
ombyggnader eller nyinvesteringar.74
Fram till år 2013, då väglagen ändrades, skulle vägbyggnadsprojekt inledas
med en förstudie som skulle klarlägga förutsättningarna för den fortsatta planeringen: problem, behov och intressekonflikter.75 Avsikten var att en sådan studie
skulle börja från ”noll” enligt fyrstegsprincipen. I Vägverkets då gällande författningssamling angavs samtidigt att en förstudie skulle ”grundas på befintligt
underlag om markanvändning, landskap och miljö”.76 I förslaget till förstudie
framhöll Vägverket att studien syftade till att vara förutsättningslös i den meningen att inga bindningar hade funnits till tidigare beslut.77 Detta kan stämma,
men man kan knappast hävda att planeringen varit helt förutsättningslös; både
de politiska förhandlingarna i samband med Dennisuppgörelsen och tidigare
utredningsarbete från Västerleden fanns med i bagaget.
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I förstudien refererades allmänt till samrådet kring RUFS 2001 men inget
sades om politiska signaler.78 Något politiskt beslut om att en vägled skulle byggas fanns inte heller, varken i Stockholms stad eller i landstinget. I Stockholms
Översiktsplan 1999, antagen av kommunfullmäktige i oktober 1999, sägs tämligen allmänt:
Vad gäller den fysiska strukturen behöver framför allt trafikledssystemet studeras
på nytt sedan Dennisöverenskommelsen upphört att gälla. Nya leder som man
kan behöva studera de strategiska effekterna av är bl.a. Västerleden, Essingeledens Brommagren, Österleden och Huvudstaleden, både var för sig och i olika
kombinationer. 79

I RUFS 2001, som då ännu inte antagits av landstinget, anges också som en
”inriktning” (se ovan):
Förbättra vägkapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet. För att binda samman regionhalvorna bör (min kursivering) Förbifart Stockholm och – i ett senare skede –
Österleden byggas.80

Projektet fanns inte heller med i den aktuella nationella fördelningsplanen eftersom en västlig tvärled skulle finansierats på annat sätt men Dennisuppgörelsen
spruckit.
Motståndet organiseras

Det är en vanlig iakttagelse att allmänheten – liksom enskilda organisationer
– ofta kommer in relativt sent i planeringsprocesser. Detta gäller knappast för
förstudien. I början av februari 2000 meddelade Vägverket att man avsåg att utreda Nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet; DN skriver ”Förbifart Stockholm” även om Förbifarten var en av flera tänkbara dragningar.81 Då reagerade
Krister Skånberg och hans hustru Gunilla Tovatt, också hon miljöpartist och
kommunalpolitiskt aktiv i Ekerö, omedelbart. Skånberg hade redan under sin
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tid som borgarråd börjat sin överflyttning till Ekerö och han skulle vid valet
2002 komma att väljas in i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen där. Nu
kontaktade paret sina breda nätverk och bildade föreningen Rädda Lovö och
nätverket Bevara Mälaröarna.82
	Den 14 februari arrangerades ett trafikseminarium i Norra Latin. Representanter för tjugo miljöorganisationer med alternativa, miljövänliga trafikprogram
i händerna mötte tekniker och kommunalpolitiker i en diskussion som helt
dominerades av de stora, radikala vägutbyggnader som projekterades för hela
regionen. DN konstaterade att ”planerarna vid bland annat Vägverket har […]
fortsatt att utveckla gamla vägplaner trots skrotade Dennispaket och motstånd
från miljöaktivister”. En stor studie av Förbifart Stockholm blir klar till sommaren, meddelade Hans Rode, regionchef för Vägverket.83
Utgångspunkter för förstudien

Riktigt så snabbt gick det nu inte. Efter upphandling fick SWECO i uppdrag
att genomföra förstudien som inleddes först år 2001 men genomfördes snabbt.
Den skulle belysa ett antal problem och analysera möjligheterna att bemästra
dem. Utgångspunkter för arbetet var de problem som särskilt lyfts fram i samrådet kring regionplanen: ökade klyftor mellan länets norra och södra delar och
hinder för regionens ekonomiska utveckling. Förstudien diskuterade också – i
nu nämnd ordning – miljöproblem, trafiksäkerhet, kapacitetsbrist i vägnätet,
hinder för kollektivtrafiken och hinder för cykeltrafiken.84 RUFS 2001 räknade
med 600 000 nya invånare i länet fram till år 2030 och en ökning av biltrafiken
med 60–70 procent; något mindre om biltullar skulle införas.85 Det kapacitetsproblem som var särskilt besvärande var trängseln över Saltsjö-Mälarsnittet
(Essingeleden och Klarastrandsleden-Centralbron-Söderleden). RUFS 2001
motiverade satsningen på nya trafikleder – särskilt en förbifart – inte bara med
de köer som fanns och skulle öka utan också med att boende i regionens olika
delar ska ha likvärdiga möjligheter att ta sig till arbetsplatser.
Som både RUFS och förstudien visade har boende i södra länsdelarna tillgång till färre arbetsplatser än boende i norr och öster.86 Förstudien lyfte fram att
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RUFS framhöll att ”ökad trafik- och resandekapacitet mellan Stockholms norra
och södra länsdelar är viktigt för regionens utveckling och för att understödja
utvecklingen av en flerkärnig region”.87
	De mål som förstudien relaterade till är de nationella transportmålen – en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar trafikförsörjning – samt de
regionala mål som i olika dokument formulerats av regionens aktörer: internationell konkurrenskraft, goda och jämlika levnadsvillkor och långsiktigt hållbar
livsmiljö.
För att lösa problemen prövade förstudien möjligheterna att påverka transportefterfrågan genom bland annat bilavgifter, ny teknik och attitydpåverkan,
förstärkning av kollektivtrafiken och åtgärder inom befintligt vägnät. Investeringar i nya vägar diskuterades: Förbifart Stockholm, Brommagrenen och
Ålstensleden samt även Österleden, vilken dock inte bedömdes uppfylla projektmålen.
	Tre offentliga samrådsmöten hölls i maj och juni, förutom olika möten med
kommuner och berörda myndigheter, och det fanns möjlighet att lämna in
skriftliga yttranden fram till slutet av juni. Sammanlagt fick Vägverket ta emot
83 skrivelser varav 36 från enskilda personer.
	Naturskyddsföreningen, som har en löpande bevakning av utvecklingen
i regionen, deltog i samrådet med flera kretsar. Föreningen Rädda Lovö och
nätverket Bevara Mälaröarna agerade i samrådet som en organisation. Andra
miljögrupper som deltog i möten och med skrivelser var Arbetsgruppen Rädda
Grimstaskogen, Stolta Stad och Förbundet Ekoparken.
Jo, en väg behövs

Redan i november 2001 var förstudien klar och slutsatserna var att det behövdes
en trafikled som band samman regionens delar och avlastade centrala Stockholm. Vägverket borde därför gå vidare med en vägutredning som skulle belysa
tre alternativ: Förbifart Stockholm, Brommagrenen och Ålstensleden.
Generellt gäller att i en förstudie visas vägalternativ närmast i skissform: korridorer för möjliga sträckningar där det inte framgår om en väg går i tunnel eller
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ytläge. Av texten i förstudien för Förbifart Stockholm framgick emellertid att för
Förbifarten diskuterades broar för passagerna över Mälaren, i övrigt skulle vägen
huvudsakligen förläggas i tunnlar.88
	De olika vägalternativens för- och nackdelar sammanfattades. Förbifart
Stockholm bedömdes kunna klara en ökad trafikefterfrågan, ge god tillgänglighet, transportkvalitet och regional utveckling men fick ”låg värdering i fråga
om miljö med hänsyn till ökat trafikarbete och en sträckning som, beroende på
ledens utförande, i högre eller lägre grad kan ge störningar i tysta och rekreationsattraktiva områden”.89
	Men förstudien visade också att det behövdes andra insatser. Parallellt med
vägutredningen borde Stockholmsberedningen utreda bilavgifter och SL utreda
förstärkt kollektivtrafik. Stockholmsberedningen fick också senare i tilläggsuppdrag att utreda ”trängselavgifter i trafiken”.90
	Av samrådsredogörelsen framgår att skrivelserna grovt kunde indelas i olika
grupper med en skiljelinje mellan dem som främst ville ha en vägförbindelse och
dem som främst ville ha trängselavgifter och bättre kollektivtrafik. I den första
gruppen ingick samtliga kommuner, som yttrat sig, och ett antal företrädare
för näringslivet och majoriteten av dessa förordade alternativet Förbifart Stockholm framför den så kallade Ålstensleden. I den senare gruppen ingick framför
allt organisationer med anknytning till miljörörelsen och många enskilda. De
hävdade att problemet med bristande balans mellan norra och södra länsdelen
borde hanteras med fler arbetsplatser i söder och fler bostäder i norr och inte
med vägprojekt. Några statliga myndigheter samt Svenska Turistföreningen uttryckte oro över de ingrepp på Lovö som alternativet Förbifart Stockholm skulle
medföra.
	Någon skrivelse från Ekerö kommun refereras inte i samrådsredogörelsen.
Kommunen hade i samråden kring tidigare regionplaner bestämt motsatt sig
en tvärled över Lovö. I samrådet kring RUFS 2001 skriver kommunen att ”Nya
stora trafikleder, flygplatser eller andra exploateringar som påtagligt skadar grönstrukturen eller natur- och kulturlandskapets värden i regionen bör i största
möjliga mån undvikas”.91 Kommunen motsatte sig därför Västerleden.92 Men
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samtidigt var omprövning på gång. I september 2000 beslöt Ekerös kommunfullmäktige att inleda arbetet med en översiktsplan. När den fem år senare antogs hade Ekerö bytt fot (se sidorna 48–51).
	Länsstyrelsen, som följt Vägverkets arbete och haft möjlighet att framföra
synpunkter under processen, riktade en skrivelse till Vägverket med synpunkter
på vad som borde tas upp i förstudien och i en senare miljökonsekvensbedömning och kom med en varning: ”Centrala frågor i kommande prövning kan behöva lyftas fram redan i förstudieskedet. Detta gäller särskilt sådant som utifrån
reglerna i miljöbalken är av karaktären att de kan utgöra ’absolut hinder’ vid en
prövning.”93
	En förstudie ska överlämnas till länsstyrelsen som har att bedöma om ett projekt kan ”antas medföra betydande miljöpåverkan”.94 Så skedde också i december och den 1 mars 2002 kom länsstyrelsens beslut: Projektet medför betydande
miljöpåverkan och Vägverket ska i miljökonsekvensbeskrivningen redovisa andra jämförbara sätt att uppnå syftet med projektet. Länsstyrelsen konstaterade
också att eftersom projektet innehöll förslag om utbyggnad till motorvägsstandard skulle det överlämnas till regeringen för tillåtlighetsprövning innan arbetet
med arbetsplan inleddes.95
I april 2002 tog Vägverket Region Stockholm ställning till förstudien och
beslöt att inleda arbetet med nästa steg, en vägutredning,
Kommentar

Detta kapitel bekräftar att tanken på en västlig tvärled – alternativet Förbifart
Stockholm – var fast förankrad i många regionala aktörers medvetande. Också
processen kring RUFS 2001 hade berett väg för projektet. Men det var Vägverkets beslut att återuppta utredningsarbetet och detta motiverades med att
Vägverket ”har ansvaret för hela det statliga vägnätet inom Stockholmsområdet”.96 På detta stadium var det borgerligt styrda Stockholms stad en intresserad
tillskyndare. I det remissvar som staden avlämnade till förstudien kan man se hur
de politiska skiljelinjerna dras upp. Redan här ser man att det har utkristalliserats
två ”block”: de borgerliga partierna och Socialdemokraterna som i princip var
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för Förbifart Stockholm och Miljöpartiet och Vänsterpartiet som var emot. Det
fanns emellertid olika uppfattningar om hur en trafikled bör finansieras. För
Socialdemokraterna blev frågan om finansieringen (vägar ska i huvudsak finansieras med statliga medel och trängselskatten gå till kollektivtrafik) senare deras
”alibi” för att inte svika de andra partierna i vänsterblocket.
Genom miljöbalken hade vissa miljögrupper fått ställning som sakägare med
rätt att få beslut överprövade. Det enda beslut som fattades i detta skede var att
Vägverket beslutade att gå vidare med utredningsarbetet – något som inte kan
överklagas. Ännu kunde alltså inte talerätten prövas och miljögrupperna fick
därför hålla fast vid sina traditionella metoder med nätverksbyggen och opinionsbildning.
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Vägutredningen (2002–2006)
var ska vägen dras?

Under vägutredningen blir det tydligt hur olika intressenter – som vill driva på respektive förhindra Förbifarten – väljer strategier, agerar och delvis
får framgång. Det finns olika vägar till inflytande. Vägverket håller löpande
länsstyrelsen informerad om planeringen. Med de tre berörda kommunerna
Stockholm, Ekerö och Huddinge, som kan utnyttja det kommunala planmonopolet, förhandlar Vägverket för att hitta lösningar som både uppfyller
projektmålen och är acceptabla för respektive kommun. Organisationer och
allmänheten inbjuds av Vägverket till de samråd som enligt väglagen och
miljöbalken återkommande ska hållas vid infrastrukturplanering.
Även om vägprojektet har sina rötter i den regionala planeringen är Vägverket nu den drivande aktören som andra måste förhålla sig till. Projektledningen är samtidigt medveten om att kommuner, genom att släppa fram eller
inte ta fram detaljplaner, kan bromsa eller rent av förhindra hela projektet.
Dessutom finns ännu inte någon finansiering för projektet.
Parallellt pågår under perioden en hätsk politisk diskussion i Stockholms
stadshus om trängselskatter, som kan motiveras både som ett sätt att finansiera
infrastruktur och som en metod för trafikstyrning. Problemet för det socialdemokratiska finansborgarrådet Annika Billström är att hennes koalitionspartner, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, driver på för trängselskatter men motsätter sig att intäkterna ska få gå till vägbyggen och särskilt till en förbifart.
Under mandatperioden 2002–2006 genomförs det så kallade Stockholmsförsöket med trängselskatter.
Alternativ ska prövas och förkastas

När Vägverket våren 2002 beslutade att inleda arbetet med en vägutredning
var förhoppningen att ett förslag skulle kunna ställas ut för granskning i juni
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2003.97 I så fall skulle förslaget efter överarbetning kunna vara klart under år
2004 och översändas till regeringen för tillåtlighetsprövning. Riktigt så snabbt
gick det dock inte. Projektet var så stort och komplicerat att Vägverket beslöt att
genomföra inte en utan två samrådsrundor.
Arbetsgången blev därför:
• oktober 2002, tidigt samråd med informationsmöten på fem platser
• mars 2003, nytt samråd med informationsmöten på åtta platser
• maj 2005, länsstyrelsen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen med avseende på kvalitet
• juni 2005, utställning av förslaget till vägutredning med miljökonsekvensbeskrivning, remiss
• juni 2006, utlåtande med kommentarer över inkomna synpunkter
• oktober 2006, Region Stockholms ställningstagande till vägutredningen.
Uppgiften för vägutredningen var att finna den vägkorridor som sammanlagt
bäst kunde knyta samman de norra och södra länsdelarna utan att belasta Stockholms centrala delar och vara en förbifart för långdistant trafik. Den föreslagna
vägen skulle förbättra framkomligheten på infartslederna och möjliggöra en flerkärnig region med stark tillväxt.98
Finansiering – men inte för vägar?

Men ännu fanns ingen finansiering för en förbifart.
	Regeringen hade år 1997 lagt Västerleden i malpåse, men i samband med
arbetet med den nya nationella väghållningsplanen för 2004–2015 fanns möjligheter att plocka fram den igen. Landstingsstyrelsen skickade år 1999 ett brev
till näringsminister Björn Rosengren (S) med uppmaning till regeringen att
ge Vägverket i uppdrag att återuppta projektet med finansiering enligt PPPmodellen (public-private-partnership).99 Stockholms miljöorganisationers trafikråd uppvaktade året därpå regeringen med ett utförligt förslag: en trafikpolitisk plattform för regionen där miljöstyrande avgifter var en huvudpunkt och
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där Essingeledens så kallade Brommagren (i tunnel) skulle öka kapaciteten tillräckligt över Saltsjö-Mälarsnittet så att ingen förbifart behövdes.100 Landstinget
och miljörörelsen hade således helt olika perspektiv på nyttan av nya finansieringsmetoder. När vägplanen år 2002 skickades ut på tidigt samråd fanns
emellertid bara medel avsatta för ”planarbete för förbättrad vägkapacitet över
Saltsjö-Mälarsnittet” i periodens slut.101
	Dennisöverenskommelsen hade emellertid öppnat möjligheterna för avgiftsfinansiering. Hösten 2001 aviserade således regeringen att man i budgetpropositionen för år 2002 avsåg att ge ett tilläggsdirektiv till Stockholmsberedningen
om hur trängselavgifter i Stockholm skulle kunna införas.
	Tilläggsdirektivet kom i mars 2002.102 Här framgick att beredningen skulle
belysa både hur trängselavgifter skulle kunna påverka efterfrågan på transporter
och hur avgiftsintäkter skulle kunna ”användas till att finansiera kapacitetsförstärkningar inom exempelvis (min kursivering) kollektivtrafiken i den aktuella
regionen”. Väginvesteringar nämndes inte alls.
Socialdemokraternas dilemma

Valet 2002 förde en vänsterkoalition till Stadshuset, men att bilda den kommunala regeringen blev inte helt enkelt för Annika Billström (S), nyutnämnt
finansborgarråd, som var inställd på att en förbifart skulle komma till stånd,
förr eller senare.
Vägavgifter hade varit en het fråga i valrörelsen och Billström hade lovat: ”En
modell för differentierade, miljöstyrande avgifter utreds till valet 2006. Under
kommande valperiod införs (min kursivering) inga avgifter för biltrafik.”103 Det
löftet fick hon svika eftersom statsminister Göran Persson var tvungen att lova
Miljöpartiet ett ”flerårigt, fullskaligt försök med trängselavgifter i Stockholms
innerstad, med en kontrollstation vid årsskiftet 2005/2006” för att få stöd för
sin regeringsbildning.104
	Löftet om försöket skapade stora spänningar i Stockholms stadshus. Den
borgerliga oppositionen sade inte principiellt nej till vägavgifter men krävde en
folkomröstning före Stockholmsförsöket, medan Billström bara kunde utlova en
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folkomröstning efter försöket i samband med valet 2006. Under hela mandatperioden fick Billström hantera en svekdebatt, på samma sätt som Mats Hulth
fått göra fyra år tidigare.
	Av det ”fleråriga” försöket blev det ett kort sjumånadersexperiment vars
positiva utfall kom att överraska många.
	Liksom i rikspolitiken drev alltså Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Stadshuset
med kraft införande av vägavgifter men kunde däremot inte tänka sig att intäkterna skulle gå till Förbifart Stockholm. Kompromissen blev, som ofta i
politiken, att frågan om vägbygget sköts till nästa mandatperiod. SvD tolkade
kompromissen som ett försök av både Socialdemokraterna och Miljöpartiet att
framstå som segrare:
Vi kommer att vara eniga i koalitionen om att avgörande beslut för att påbörja
bygget av Förbifarten inte kommer att fattas under mandatperioden, säger miljöpartiets förhandlare Åsa Romson. Men enligt socialdemokraternas ledare Annika
Billström ska det förberedande arbetet för Förbifarten ändå rulla på enligt gällande tidsplaner.105

Frågan är vad som är ”avgörande beslut”. I praktiken var det som förväntades av
Stockholms stad i vägutredningsskedet att yttra sig över Vägverkets förslag. I ett
senare skede skulle staden behöva göra de detaljplaneändringar som ett bygge
kunde kräva och träffa genomförandeavtal med verket. Det enda ”avgörande”
beslut som kunde förutses under perioden var Vägverkets eget att eventuellt välja
alternativet Förbifarten och begära att regeringen prövade projektets tillåtlighet.
	En dryg månad senare, vid det första, tidiga samrådet kring vägutredningen,
ställde sig Stockholms kommunstyrelse bakom idén om en västlig förbindelse
men band sig inte för just Förbifart Stockholm:
Med den inriktning som planeras för utredningen kommer det att skapas en
god grund för framtida ställningstaganden. Staden förespråkar vidare en utökad
vägkapacitet i nord-sydlig riktning väster om regioncentrum. En sådan utökad
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vägkapacitet bidrar till regional balans och till att skapa en integrerad arbetsmarknad. Av denna anledning bör man enligt staden i utredningen framöver,
förutom nollalternativet, studera Förbifart Stockholm och Ålstensleden.106

Kommunstyrelsen framhöll vidare att även alternativa metoder för att uppnå det
önskade resultatet borde studeras och att utredningen borde granska också kollektivtrafikutbyggnad och avgiftssystem. Den borgerliga oppositionen stödde remissvaret, men Vänsterpartiets Margaretha Olofsson och Miljöpartiets Vivianne
Gunnarsson reserverade sig.
	Under mandattiden 2002–2006 hade fullmäktige alltså inte anledning att
fatta några ”avgörande” beslut men däremot fattades två beslut som uttalat
skulle möjliggöra en Förbifart Stockholm. Den 18 oktober 2004 beslutade fullmäktige att inrätta ett naturreservat i Grimsta och den 12 juni 2006 ett i Sätraskogen och i båda fallen gjordes undantag för att det skulle vara möjligt att bygga
en framtida Förbifart Stockholm. Sätraskogen skulle beröras under byggtiden
och i Grimstaskogen skulle en bro från Lovö behöva ett brofäste och en tunnelmynning.107
Tre alternativ blir två

Vägutredningen skulle pröva tre alternativ, Förbifart Stockholm, Ålstensleden
och Brommagrenen och jämföra dem med ett så kallat Kombinationsalternativ
och ett Nollalternativ. Brommagrenen avfördes emellertid tidigt från utredningen eftersom den inte ansågs uppfylla projektmålen.
	Det alternativ som väckte mest uppståndelse var Ålstensleden. En vägutredning visar korridorer – inte den faktiskt sträckningen av en väg – och det var
inte utsagt om vägen skulle gå under eller över Mälaren. En bro över Mälaren
hade krävt brofästen vid Eolshäll och Ålstensskogen. I båda områdena fanns gott
om aktiva medborgare, med god vana att argumentera på möten och formulera
skrivelser och dessutom med yrkesmässig bakgrund i region- och stadsplanering.
Motståndet var kompakt. I mars samlade föreningarna Nej till Ålstensleden och
Västerorts villastadsförening 1 000 personer i ett fackeltåg i protest mot det som
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de uppfattade som en motorväg genom sina bostadsområden.108 Två protestlistor, ”Nej till Ålstensleden” med 1 452 namn och ”Värna Västerled – protestera
mot byggandet av Ålstensleden och Brommagrenen” med 608 namn, registrerades. Ålstensleden kom av Vägverket att uppfattas som en återvändsgata.
Istället utvecklades en ny möjlighet – Diagonal Ulvsunda – en trafikled närmare centrala Stockholm med anslutning till Södra länken och till E4 Uppsalavägen vid Kista. Diagonal Ulvsunda skulle i huvudsak dras i tunnel från
Västertorp under Hägersten, Mälaren och Ålsten till Ulvsunda, där en trafikplats
skulle anläggas, och sedan vidare i tunnel till E4.
Förbifart Stockholm skulle, med den utformning som vägutredningen slutligen föreslog, i huvudsak gå i tunnel fram till Akalla. Från norra Lovö till Grimstaskogen skulle den dock gå på bro liksom även vid Hjulsta över E18, Bälstaån
och Mälarbanan. Trafikplatser skulle finnas vid Skärholmen, på Lovö, vid Bergslagsplan, vid Hjulsta och vid Akalla.
	Det var trafikplatsen på Lovö och bron över Lambarfjärden som i synnerhet
skapade debatt och kontroverser. Lovö är av Riksantikvarieämbetet utsett till ett
riksintresse för kulturmiljövården på grund av den kungliga slottsmiljön och odlingslandskapet med en brukningskontinuitet sedan bronsåldern. Till riksintresset hör också familjen Wallenbergs herrgård Malmvik på Lindö med familjens
begravningsplats. Drottningholms slott är dessutom sedan år 1991 upptaget på
UNESCO:s lista över världsarv. På Lovö finns vidare ett Natura 2000-område,
Edeby ekhage, som enligt ett EU-direktiv ska skyddas. Enligt vägutredningen
skulle trafikplatsen på Lovö placeras relativt nära slottsområdet. Särskilda studier
visade att ekhagen inte skulle påverkas av grundvattensänkning på grund av tunneldragningen. I reservatbestämmelserna för Grimstaskogen fanns ett undantag
som skulle göra det möjligt att bygga Förbifarten (se sidan 51).
	Kombinationsalternativet omfattade vägförbättringar i nord-sydaxeln Söderleden-Klarastrandsleden-Huvudstaleden samt en ny pendelstågslinje ÄlvsjöHäggvik och kvalitetshöjningar inom kollektivtrafiken. Alternativet förutsatte
också vägavgifter som skulle dämpa och styra biltrafiken.109 Nollalternativet var
ett referensalternativ där alla åtgärder – förutom en nord-sydlig förbindelse – i
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den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2001, förutsattes genomförda.
Utställningsförslagets bedömningar av alternativen

Samråd kring utställningsförslaget till vägutredningen pågick från juni till september 2005. I samrådsunderlaget redovisade Vägverket sin värdering av respektive alternativ utifrån projektmål och trafikpolitiska mål men förordade inte
något.
	Här fanns invändningar mot Förbifarten som skulle ge negativ påverkan
där vägen går i ytläge, främst på Lovö och i Grimstaskogen. Dessutom skulle
den passera glesare områden, som är svårare att försörja med kollektivtrafik.
Både Förbifarten och Diagonal Ulvsunda skulle öka trafikarbetet och därmed
utsläppen av koldioxid med cirka 140 000 ton per år (2015) jämfört med nollalternativet. Men Förbifarten hade också fördelar och ökade bland annat bättre än Diagonal Ulvsunda tillgängligheten till de regionala ”kärnorna”, områden i regionen på avstånd från centrala Stockholm som förutsattes ha kapacitet
att bli framtida noder för marknader och arbetsliv. Tre områden som utpekats
som kärnor i RUFS 2001 och som skulle dra nytta av Förbifarten var Skärholmen-Kungens kurva, Barkarby-Jakobsberg och Kista-Sollentuna-Häggvik.
	Det fanns också ett antal argument för Diagonal Ulvsunda. Också det alternativet skulle stödja den regionala utvecklingen mer än nollalternativet. Leden
skulle inte göra intrång i kulturhistoriskt känsliga miljöer eller naturmiljöer. Den
skulle också kunna anslutas till Södra länken.
	Analyser av samhällsnyttan visade att det var små skillnader mellan de två
huvudalternativen men indikerade att Förbifart Stockholm skulle ge något bättre trafikekonomi på lång sikt. På kort sikt beräknades Diagonal Ulvsunda vara
något lönsammare.
Övervägande stöd för Förbifarten

Intresset för samrådet var närmast överväldigande. Sammanlagt kom 600 yttranden in till Vägverket.110 Med undantag för Värmdö förordade samtliga kommuner i länet – även Ekerö – samt landstingets regionplane- och trafiknämnd
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Förbifart Stockholm, i vissa fall med uppmaningar till Vägverket att påskynda
processen. Värmdö kunde tänka sig Förbifarten men föredrog Diagonal Ulvsunda.
	Också näringslivet, liksom Stockholms Hamn, slöt upp kring Förbifart
Stockholm. Av 116 yttranden från företag förespråkade 115 Förbifarten: undantaget var Vasakronan. Särskilt åkeribranschen var aktiv: 89 företag inom transportsektorn sände in ett gemensamt yttrande. De betonade branschens stora
bekymmer med framkomligheten i Stockholmstrafiken vilket ”innebär onödiga
tidskostnader, onödiga avgasutsläpp och en oerhört stressande arbetsmiljö för
våra förare”.
	Bland organisationerna var uppfattningarna mycket mer spridda. Ett antal
villaägarföreningar och byalag, som till inget pris ville ha Ålstaleden eller dess
efterföljare Diagonal Ulvsunda, förordade Förbifarten med motiveringen att
tunneldragningen gjorde att miljöskadorna skulle bli mindre. Vissa lokalt aktiva
föreningar utmed Förbifartens sträckning förordade Diagonal Ulvsunda, som
inte skulle passera områden med stora kulturhistoriska värden, medan andra
ansåg att hela projektet borde avbrytas.
	Miljörörelsen samlade 23 organisationer till ett gemensamt yttrande som
innebar nej till båda vägalternativen eftersom de skulle innebära stora negativa
miljöeffekter samtidigt som de inte skulle lösa de grundläggande trafikproblemen med bilköer och otillräcklig kapacitet i spårsystemet. De 20 miljarder kronor, som skulle satsas på vägbygget, skulle göra större nytta om de styrdes till
kollektivtrafiken.
	Ett antal av miljöorganisationerna lämnade dessutom egna yttranden där
resonemangen utvecklades. Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen (ARG) vände
sig särskilt emot en motorled på bro över Mälaren tvärs genom Grimstaskogen
och ansåg att Ålstensleden vore ett bättre alternativ. Föreningen Rädda Lovö
framförde misstanken att Vägverket agerat för att få Ekerö kommunpolitiker att
säga ja till Förbifarten och föreningen tvivlade på att politikerna skulle kunna stå
emot exploateringstrycket som uppkommer på Mälaröarna med en ny trafikled.
Föreningen utvecklade dock inte vad ”agerat” skulle kunna innebära men avsåg
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troligtvis förhandlingarna om en utbyggnad av Ekerövägen (se sidorna 48–49).
Naturskyddsföreningen hade utvecklat en egen modell för trängselavgifter som
tillsammans med förstärkt kollektivtrafik skulle reducera trängseln på vägarna.
Kommunerna mot länsstyrelsen

I detta skede av vägutredningen var länsstyrelsens uppgift att ge Vägverket vägledning och rekommendationer om val av åtgärder. Länsstyrelsen deltog därför
inte i remissen av vägutredningen utan uttalade sig när vägutredningen var klar
och samrådssynpunkterna sammanställts. Syftet med länsstyrelsens granskning
var närmast att underlätta kommande beslut: regeringens tillåtlighetsprövning
och, senare, själva fastställelsebeslutet. Länsstyrelsen såg som sin uppgift att varna för eventuella juridiska hinder och andra förhållanden som skulle kunna
medföra förseningar och höjda kostnader för projektet. Länsstyrelsen har särskilt
i uppgift att verka för att riksintressen tas till vara men också att främja länets
utveckling och de båda uppdragen bildade utgångspunkt för yttrandet.
	Länsstyrelsen gjorde en grundlig genomgång av hur alternativen Förbifart
Stockholm och Diagonal Ulvsunda förhöll sig till miljöbalkens olika krav och de
nationella miljömålen. Förbifarten bedömdes påtagligt kunna skada väsentliga –
i vissa avseenden unika – natur- och kulturvärden inom bland annat områdena
Lovö-Lindö och Mälaren med öar och strandområden som är av riksintresse. Förbifart Stockholm skulle också ge ett försämrat skydd av Storstockholms viktigaste
vattentäkter i östra Mälaren.
Slutsatsen blev att den korridor som utretts för Förbifart Stockholm enligt
länsstyrelsens uppfattning inte kunde anses vara lämplig enligt miljöbalkens
hushållningsbestämmelser och lokaliseringsregel. Fastän Diagonal Ulvsunda
sannolikt skulle innebära att fler människor riskerade bli utsatta för störningar
under byggskedet, var de nackdelar som analysen påvisat för Förbifart Stockholm större. Skillnaderna mellan de båda lokaliseringarna bedömdes i övrigt
som förhållandevis små men Diagonal Ulvsunda förordades.
	Länsstyrelsen skickade också en varning till Vägverket; om Förbifart Stockholm skulle väljas skulle projektet kunna försenas av en komplicerad process vid
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tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken. Möjligen skulle Förbifart Stockholm
inte ens vara tillåtlig enligt miljöbalken.111
	Länsstyrelsens förord för Diagonal Ulvsunda hälsades med entusiasm av
miljögrupperna men väckte bestörtning hos länets kommuner som genom
Kommunförbundet Stockholms län, KSL, omgående skickade en skrivelse till
Vägverket med kopia till näringsdepartementet. KSL försäkrade att alla länets
kommuner stod bakom alternativet Förbifart Stockholm. Kommunerna hade
planerat för framtiden utifrån att Förbifarten skulle byggas och visat hur förbindelsen skulle stödja näringslivsutveckling och en balanserad, tät och flerkärnig
region. Kommunerna menande att länsstyrelsen övervärderade miljöproblemen
med Förbifart Stockholm, som till största delen skulle gå i tunnel, och undervärderade komplikationerna med Diagonal Ulvsunda. Länsstyrelsen tog vidare
”anmärkningsvärt liten hänsyn till vad regionen själv vill”.112 Kommunerna uppmanade Vägverket att gå vidare med Förbifart Stockholm.113
I medierna anklagade länsmoderaternas ordförande Anders Gustâv till och
med landshövdingen Mats Hellström för att ha ”kuppat igenom” remissvaret
som tagits av landshövdingen och inte av länsstyrelsens politiska styrelse.114
Stockholms stad tillstyrker

I Stockholms stads yttrande över den utställda vägutredningen är förordet för
Förbifart Stockholm entydigt:
Det är en väl underbyggd utredning som tydligt belyser behov, konsekvenser
och möjliga lösningar. Stockholms stad anser att det lämpligaste läget för en ny
förbindelse över Mälaren väster om Essingeleden är Förbifart Stockholm. Detta
framgår även i stadens översiktsplan antagen av kommunfullmäktige samt i
landstingsfullmäktiges antagna regionala utvecklingsplan ”RUFS”.115

Vänsterpartiets och Miljöpartiets företrädare reserverade sig ånyo, med huvudargumentet att en förbifart inte var nödvändig och att resurser istället borde
satsas på kollektivtrafiken.
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Stadens yttranden över de olika versionerna av vägutredningen uttrycker
framför allt de politiska partiernas synpunkter. I det löpande arbetet pågick samtidigt diskussioner och förhandlingar mellan Vägverkets tekniker och tjänstemän
framför allt på stadsbyggnadskontoret. I bilagorna till stadens yttrande framgick
att några av stadens förvaltningar hade önskemål om anpassningar av Förbifartens sträckning. Särskilt vid Kungens kurva önskade man en utformning som
skulle minska E4:s barriäreffekter och på sikt möjliggöra en överdäckning.
	En annan kollisionspunkt mellan stadens och Vägverkets planer fanns i Johannelund i västra Stockholm. Redan år 2002 hade gatu- och fastighetskontoret
tillsammans med stadsbyggnadskontoret tagit fram ett idéförslag till bostadsbebyggelse vid Lövstavägen. I januari 2004 hade projektet kommit så långt att en
startpromemoria upprättats och programsamråd hölls hösten samma år. Då hade
viss bebyggelse utgått för att inte bli hinder för Förbifarten. För att inte hindra
mer av den planerade bebyggelsen ville Vägverkets tekniker justera korridorens
dragning och flyttade den föreslagna trafikplatsen österut (se ”Hur kan vägen
byggas?” se sidan 59). Ändringen skapade upprörda diskussioner på ett antal
samrådsmöten där Vägverket anklagades för att försämra miljön för människor
som redan bodde vid Bergslagsplan för att gynna dem, som skulle komma att bo
på Lövstavägen.
Ekerö har förhandlingssits

Ekerö kommun hade krav som inte var lika lätta att tillmötesgå. Kommunen
hade tidigare helt motsatt sig en förbifart över eller under Lovö men villkorade
nu sitt godkännande. Man ville ha en löpande dialog och avtal om tunnelsträckningen och om hur känsliga natur- och kulturområden skulle kunna bevaras.
Avtal skulle också reglera
• vilka utbyggnader/åtgärder i trafikinfrastrukturen på Mälaröarna och vid Brommaplan som krävs, oberoende av Förbifart Stockholms eventuella tillkomst och
när de kan genomföras
• genomförandeprogram för därutöver nödvändiga följdinvesteringar i Ekerös

48

trafikinfrastruktur i syfte att på ett bra sätt hantera konsekvenserna av den trafikökning i kommunen som Förbifart Stockholm kommer att ge upphov till.116

Detta innebar i praktiken att Ekerö ville ha ett avtal om utbyggnad av Ekerövägen, som passerar över Förbifartens tunnel och har koppling till Förbifarten
genom en trafikplats; skulle Förbifarten inte komma till stånd var behovet av
en utbyggnad än större. Dessa krav gick på viktiga punkter tvärtemot önskemål
som Riksantikvarieämbetet och Statens fastighetsverk hade. De två statliga myndigheternas huvudintresse på Lovö är att skydda Drottningholms slott, som år
1991 upptogs på UNESCO:s världsarvlista. Därmed åtog sig också staten ansvaret att vårda och bevara världsarvet och tillse att inga ändringar genomförs som
förändrar den skyddade miljön: slottet, slottsparken och en ”buffertzon”. En
breddning av Ekerövägen skulle vara intrång i världsarvet. Spänningen mellan
Ekerös och de statliga myndigheternas krav blev akut i det följande planeringsskedet: arbetsplaneskedet.
	Ekerös remissvar stämde väl överens med den översiktsplan som påbörjats år
2000 och nu var klar och antogs i fullmäktige i september 2005. Den bygger i
hög grad på RUFS 2001, som beskrivs som ”en grund för samsyn kring många
viktiga regionala utvecklingsfrågor”.117 Förbifarten välkomnades nu eftersom
”Mälaröarna tillhör de regiondelar vars tillgänglighet skulle förbättras mest med
en Förbifart genom kommunen”. Men kommunen förutsatte att ”omsorgen om
de känsliga natur- och kulturmiljöerna samt erforderliga åtgärder på kommunens vägnät i övrigt inryms i förbifartsprojektet”.118
	Kommunstyrelsens ordförande, Peter Carpelan (M), motiverade i SvD kommunens ställningstagande:
Förbifart Stockholm är inget vi önskar, men vi accepterar den under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Vi tror att den kommer att bli verklighet oavsett
vad vi säger och då är det bättre att delta i processen än att bli överkörda.119
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Också Huddinge tillstyrker

Huddinge kommun anser att förbättrade nord-sydliga förbindelser i regionen är
angeläget och kommunen har alltid tillstyrkt alternativet Förbifart Stockholm.
Av kommunens yttrande över vägutredningen framgick att anslutningarna av
Förbifart Stockholm till väg E4 vid Kungens Kurva dock måste studeras ytterligare för bättre anslutningar till det lokala vägnätet samt för att förhindra trafikledernas barriäreffekter. Dessutom krävdes tydliga åtgärder för att minska stomljud, bullerstörningar och inverkan på regionens stads- och landskapskaraktär.
Vägverket går vidare med Förbifarten

Vägverket beslöt att lyssna till de regionala signalerna. I beslutet som undertecknats av vägdirektören i Region Stockholm, Susanne Lindh, den 11 oktober
2006, framhålls att Förbifart Stockholm bäst uppfyller projektmålen men också
att alternativet har ett brett stöd i regionen och att ”[p]lanering och utbyggnad i
kommunerna förutsätter (min kursivering) sedan länge tillkomsten av Förbifart
Stockholm”.120 Skulle kommunerna motsätta sig Diagonal Ulvsunda, vilket inte
kunde uteslutas, skulle det alternativet knappast vara genomförbart överhuvudtaget. Det ska mycket till för att rucka en institution.
I beslutet underströk Lindh emellertid att mycket ännu var osäkert när det
gällde vägens dragning och utformning och framför allt att det inte fanns någon
finansiering av projektet. Med de gällande planeringsramarna skulle projektet i
princip tränga ut alla andra statliga väginvesteringar i övriga landet under flera
år. Den rådande trafiksituationen – behovet av avlastande leder samt sårbarheten i brist på alternativvägar – motiverade ändå en snar utbyggnad av Förbifart
Stockholm. Med alternativ finansiering skulle det finnas möjlighet att påbörja
utbyggnaden inom de närmaste åren. Förhoppningen om pengar från andra
källor var inte ogrundad eftersom regeringen bara några dagar tidigare utsett
en statlig förhandlingsman för att förhandla fram en finansieringslösning (se
Regeringens tillåtlighetsprövning).
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Kommentar

Det enda projektbeslut som togs i denna fas var Vägverkets beslut att gå vidare
och begära att regeringen tillåtlighetsprövar Förbifarten.
Samrådet kring vägutredningen visade att regionens kommuner förväntade
sig Förbifart Stockholm och att Diagonal Ulvsunda och Kombinationsalternativet i praktiken inte var några alternativ. Även om Annika Billström (S) lovat
Miljöpartiet och Vänsterpartiet att inga avgörande beslut skulle tas under mandatperioden, togs underlättande beslut som till exempel att i bestämmelserna för
naturreservaten Grimsta och Sätraskogen skriva in undantag som skulle kunna
göra Förbifarten möjlig. I reservatsbestämmelserna för Hansta hade tidigare skrivits in att reservatets gränser skulle kunna flyttas ifall en västlig trafikled krävde
det.
	Ett avgörande beslut av annat slag togs däremot när Ekerö kommun växlade
fot och gick från att motsätta sig projektet till att använda det som hävstång i
kommunens mångåriga kamp för att få en utbyggnad av Ekerövägen.
	Länsstyrelsens förord för Diagonal Ulvsunda lyfte emellertid fram den avgörande frågan som regeringen skulle pröva: Var Förbifart Stockholm tillåtlig
enligt miljöbalken?
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Regeringens tillåtlighetsprövning
(2007–2009)
kommer miljöbalken att stoppa förbifart
stockholm?

Större motorledsprojekt ska enligt miljöbalken tillåtlighetsprövas av regeringen, det vill säga regeringen ska ta ställning till om projektet är förenligt
med miljöbalken. Ett negativt regeringsbeslut kan alltså stoppa ett projekt.
Däremot innebär inte ett positivt beslut att regeringen tar ställning till om
projektet ska genomföras.
Vägutredningen hade genomförts under en period med socialdemokratiskt
styre både i landet och i Stockholms stad. Tillåtlighetsprövningen kom att
genomföras med en borgerlig regering och borgerlig majoritet i Stadshuset.
Ansvarigt statsråd för prövningen var Andreas Carlgren (C) som tidigare, som
kommunalråd i Ekerö, varit en aktiv motståndare till Västerleden.
I fallet med Förbifart Stockholm ledde beredningen av ärendet till en process där Vägverket valde att omarbeta vägutredningens förslag på en viktig
punkt: bron över Lambarfjärden ersattes med en tunnel och Grimstaskogen
kunde besparas ett brofäste och en tunnelmynning.
Regeringens beslut om tillåtlighet var det första i hela planeringsprocessen
som kunde överprövas – föras vidare till Högsta förvaltningsdomstolen. I detta
skede kunde alltså miljöorganisationerna för första gången utnyttja den talerätt de fått i miljöbalken. Det gjorde de också.
En utdragen dialog

En tillåtlighetsprövning är inte sällan en långdragen process; närmare två år är
ingen ovanlighet och det finns prövningar som pågått i flera år. Beredningen
inleds av Trafikverket (fram till år 2013 Väg- eller Banverket) och slutförs av
miljödepartementet.
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	När Vägverket Region Stockholm tagit ställning till vägutredningens förslag
skulle bollen gå vidare till Vägverkets centrala enhet Juridik och planprövning
i Borlänge som ansvarar för ansökan till regeringen. Men först skulle ett antal
aktörer yttra sig över själva ansökan: vissa statliga myndigheter, berörda kommuner och ett antal organisationer som varit aktiva i den tidigare processen.
Nu hade länsstyrelsen ändrat ståndpunkt; även om det vid en samlad bedömning skulle vara svårt att undvika skada på riksintresset (Lovö med världsarvet
Drottningholm) ansåg länsstyrelsen att man måste beakta att samtliga berörda
kommuner förordade Förbifarten.121 Det ändrade beslutet kunde sammanhänga
med uppvaktningar från kommunerna men också bero på att det skett ett skifte
på landshövdingeposten. Mats Hellström hade gått i pension och efterträtts av
Per Unckel, tidigare tung M-politiker.
Inte förrän i slutet av maj 2008, ett och ett halvt år efter vägdirektörens
beslut, var beredningen klar och ansökan landade i regeringskansliet. Parallellt
med Vägverkets beredning mobiliserade miljögrupperna. Arbetsgruppen Rädda
Grimstaskogen (ARG) hade redan år 2006 påbörjat en namninsamling för att
stoppa Förbifart Stockholm och i september uppvaktades miljödepartementet
med en lista med 12 200 namn.
I november 2008 återkom regeringen till Vägverket med 15 frågor som krävde mer omfattande svar. Svaren, ytterligare fem månader senare, visade att planeringsprocessen gått vidare och vissa svar innehöll inte bara förtydliganden utan
också helt nya lösningar. I en av frågorna hade regeringen begärt att Vägverket
skulle redovisa ett alternativ med en tunnel under Lambarfjärden. Vägverket,
som tagit intryck både av länsstyrelsens tidigare negativa hållning och av det
stora lokala motståndet mot intrång i Grimstaskogen, hade nu omprövat broförslaget och kommit fram till att en tunnel var en möjlig – och inte dyrare – lösning. Säkerheten i en tunnel bedömdes inte som sämre än på en bro, men det
var däremot osäkert hur trafikanter skulle reagera på så långa tunnelpassager.
	Två av frågorna rörde trafikplats Lovö: placeringen och Ekerö kommuns
inställning. Nu kunde Vägverket hänvisa till en fördjupad studie där fem olika
alternativ utretts: tre på Lovö med risk för skada på riksintresset Lovö och på
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buffertzonen kring världsarvet Drottningholm och två på Lindö (närmare Tappström och Ekerö centrum) som innebar sämre trafiklösningar. Här framgick att
Vägverket var klämt mellan å ena sidan Ekerö kommun, som ville ha en trafikplats på Lovö och absolut inte på Lindö och dessutom ombyggnad av Ekerövägen, och Riksantikvarieämbetet som motsatte sig bådadera. Vägverket ville
inte heller att projektet Förbifart Stockholm skulle vidgas till att omfatta hela
Ekerövägen men rapporterade att man redan inlett ett separat projekt med en
förstudie av Ekerövägen och träffat ett avtal med Ekerö kommun. Enligt avtalet
skulle Ekerö påbörja och påskynda detaljplanearbetet med en trafikplats på Lovö
och delta i medfinansiering av breddningen av vägen. Vägverket skulle verka för
att Ekerövägen togs upp i den kommande regionala planen för väginvestering
och föreslå att projektet Förbifart Stockholm vidgades till att omfatta också
breddningen av Lindötunneln (angränsande till trafikplatsen) genom vilken
Ekerövägen passerar. Konflikten med Riksantikvarieämbetet var emellertid inte
bilagd och skulle komma att störa den fortsatta planeringen av Ekerövägen.
Vägverket hade också arbetat vidare med konsekvenserna av ett vägbygge
för Edeby ekhage. Länsstyrelsen hade i sin granskning av vägutredningen bedömt att Natura 2000-området visserligen inte skulle behöva ”utgöra ett hinder
för alternativet [Förbifart Stockholm] men att prövningen kan befaras bli både
processuellt komplicerad och tidskrävande. Ett utökat och fördjupat underlag
liksom särskilda samrådsförfaranden kommer att krävas”.122
	Hösten 2009 kom slutligen regeringens besked: Förbifarten var tillåtlig med
villkor som handlade om att vidta en rad åtgärder så att ”negativa konsekvenser
för naturmiljön, kulturmiljön samt landskapets övriga värden och funktioner så
långt möjligt begränsas”.123 Ett av villkoren handlade om att vidta åtgärder för
att begränsa påverkan på Edeby ekhage, ett annat att Lovö och angränsande öar
skulle bilda ett naturreservat som dock inte skulle hindra ett bygge av Förbifart
Stockholm.
I pressmeddelandet från miljödepartementet ville Andreas Carlgren påminna
om att även om det aktuella ärendet handlade om Förbifart Stockholm var Förbifarten bara en del i ett större paket, ”en komplex helhet”: ”Miljö- och klimat54

alternativet för Stockholm är en storsatsning på spårvägar och bussar, en E4:a
förbi staden och framtidens miljövänliga bilar som drivs på el och miljöbränslen.”124
	Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen (ARG) och de andra miljögrupperna
hade satt sitt hopp till att miljödepartementet skulle avbryta projektet med hänvisning till miljöbalken. Nyheten att Förbifarten skulle gå under Lambarfjärden
och Grimstaskogen lugnade dem inte. Den smått paradoxala situationen hade
alltså inträffat att ARG, som hoppats stoppa projektet på grund av intrånget i
Grimstaskogen, hade förmått Vägverket att tänka om – och därmed inte bara
räddat Grimstaskogen utan samtidigt troligtvis hela projektet.
Sju miljögrupper, bland annat Naturskyddsföreningen i Stockholms län, och
fyra enskilda begärde nu rättsprövning av regeringens tillåtlighetsbeslut till Högsta förvaltningsdomstolen. Här blev Edeby ekhage en huvudfråga.125
Politiska kartan ritas om

Ännu hade alltså inget beslut tagits om att Förbifart Stockholm faktiskt skulle
byggas. Valet 2006 hade inneburit att den politiska kartan ritats om. Borgerliga
koalitioner hade tagit över ledningen både i kanslihuset och i Stockholms stadshus. Den folkomröstning som arrangerats i Stockholms stad i anslutning till
valet hade resulterat i en klar majoritet för biltullar: 51,3 mot 45,5 procent. Det
nya moderata finansborgarrådet, Kristina Axén Olin, hade i valrörelsen lovat
att respektera omröstningsresultatet och meddelade omgående att hon hade för
avsikt att kontakta den tillträdande borgerliga regeringen. Redan den 1 oktober
gick regeringen ut med ett stort trafikpolitiskt paket: Trängselskatterna skulle
återinföras för att finansiera en kringfartsled runt Stockholm. En ny förhandlingsman skulle utses med uppgift att föra samman Stockholms stad, landstinget, Kommunförbundet i Stockholms län och berörda myndigheter till en samlad
trafiklösning. Till statens förhandlingsman utsågs Carl Cederschiöld, tidigare
moderat finansborgarråd i Stockholm och en av undertecknarna av Dennisuppgörelsen.126
Valsedlarna vid folkomröstningen om trängselskatter hade haft texten: ”Mil55

jöavgifter/ trängselskatt innebär att avgifter tas ut i biltrafiken i syfte att minska
köer och förbättra miljön. Intäkterna återförs till Stockholmsregionen för investeringar i kollektivtrafik och vägar.” I uppdraget till Cederschiöld är formuleringen att bland annat ”utvärdera hur vägavgifter i form av trängselskatter kan
vara en del av finansieringen av väginfrastrukturen i Stockholms län”.127 Här sägs
således inget om kollektivtrafik.
	Redan i slutet av januari 2007 kunde Cederschiöld lämna ett antal förslag till
förändringar i utformningen av trängselskatten och vid regeringssammanträdet
den 3 april skickade regeringen en proposition till riksdagen som antog en ny lag
om trängselskatter.128 Den 1 augusti återinfördes trängselskatterna i Stockholm
och medlen kunde fonderas för framtida väginvesteringar.
	Därmed var det bäddat för ett genombrott i Stockholmsförhandlingen. Uppgörelsen, daterad december 2007, var liksom Dennisuppgörelsen ett paket med
många olika delar: spår och vägar, långsiktiga investeringar och trimningsåtgärder, insatser för att öka tillgängligheten och även för att förbättra miljön.
I överenskommelsen konstaterades att trängselskattens budget och användning ska fastläggas av riksdagen efter regeringens förslag i den årliga budgetpropositionen, men att detta förslag ska utarbetas av och förankras i regionen.129
Överenskommelsen lyfte fram två objekt som fundamentala för regionens utveckling: Förbifart Stockholm och Citybanan.130 Förbifarten skulle finansieras
med överskottet från trängselskatten, statligt bidrag och medfinansiering från
Stockholms stad.131
	Enligt uppdraget skulle förhandlingar föras med Stockholms läns landsting
och kommunerna i Stockholms län.132 Överenskommelsen är emellertid undertecknad av Cederschiöld och hans två biträdande förhandlingsmän samt nio
företrädare ur den kommunala förhandlingsdelegationen, samtliga borgerliga.
I dokumentet slås fast att överenskommelsen är politisk och att de som undertecknar gör det som politiska företrädare, inte som ombud i juridisk mening för
kommuner och landsting.
	De Socialdemokrater och Miljöpartister som deltagit i förhandlingarna valde
att inte skriva på. I ett särskilt yttrande förklarade Socialdemokraterna att de
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ställde sig bakom prioriteringarna av projekten men att direktiven hade begränsat Cederschiölds handlingsutrymme; intäkterna från trängselavgifterna skulle
bara gå till vägar.133 Till DN försäkrade Lars Dahlberg, S-oppositionsråd i landstinget, att hans och Carin Jämtins (S-oppositionsråd i Stockholms stad) invändningar bara gällde finansieringen: intäkterna från trängselskatten borde delas
lika mellan Förbifarten och kollektivtrafiken och staten borde gå in med ökade
bidrag.134 Däremot hade de inget emot projekten i uppgörelsen. Cederschiöld
beklagade avhoppet och tolkade det som att Socialdemokraterna fått ge efter för
Miljöpartiet som dagen innan i en debattartikel i DN ställt ett ultimatum till
Socialdemokraterna: ”Om inte socialdemokraterna avvisar Förbifart Stockholm
kan vi omöjligen bilda regering med dem efter valet 2010.”135
	Överenskommelsen var emellertid just en överenskommelse och inte ett avtal. Den pekade fram mot beslut som skulle komma att beredas och fattas: i de
kommande nationella flerårsplanerna för infrastrukturinvesteringar och i samtliga kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige i Stockholms län.
	Nu hade partierna intagit de positioner som de skulle komma att behålla
under hela den fortsatta processen. De borgerliga partierna var samlat och entydigt för att bygga Förbifarten och finansiera den enligt avtalet. Miljöpartiet och
Vänsterpartiet var lika entydigt mot. Socialdemokraterna i Stockholms stad och
landstinget har däremot aldrig uttalat varit emot projektet men har inte varit
främmande för att fördröja det, av finansiella skäl – eller för att hålla samman
en röd-grön allians.
Fortsatta förhandlingar resulterade i en avsiktsförklaring i maj 2009 och ett
avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar undertecknat av generaldirektörerna för Vägverket och Banverket, landshövdingen i Stockholms län,
ordförande i Kommunförbundet Stockholms län, finansborgarrådet i Stockholms stad och trafiklandstingsrådet i landstinget i december 2009.136
I Stadshuset kom överenskommelsen att successivt förankras och konkretiseras: i ett inriktningsbeslut i fullmäktige i april 2008, i en avsiktsförklaring i
kommunstyrelsen i juni 2009, i avtalet om medfinansiering i december 2009
och slutligen i ett genomförandeavtal i fullmäktige i juni 2013.137 I och med
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uppgörelsen kan Förbifarten ses som en realitet, även om arbetet med arbetsplanen ännu inte inletts, avtal inte träffats och flera juridiska prövningar återstod.
Kommentar

Perioden då regeringens tillåtlighetsprövning pågick är på vissa sätt den mest
dynamiska under hela utredningsprocessen och också den där politiker deltagit
i beslutsfattandet. Även om regeringens tillåtlighetsbeslut inte formellt är ett
godkännande av projektet är det självklart ett politiskt beslut, som senare följdes
upp genom att Förbifarten togs upp i den nationella investeringsplanen (medel
för planering).
Politiskt var också Ekerös beslut att träffa avtal med Vägverket om de båda
projekten Förbifart Stockholm och Ekerövägen. Också Stockholmsförhandlingen under Carl Cederschiöld fördes på den politiska arenan, låt vara att det var i
förhandlingar och inte i de kommunala organen. Även om Stockholmsförhandlingen resulterade i en överenskommelse och inte i ett avtal kan den uppfattas
som att alla berörda politiker nu förutsatte att det faktiskt skulle byggas en Förbifart Stockholm.
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Arbetsplanen (2009–2013)
hur kan vägen byggas?

I en arbetsplan fastläggs vägens utformning och slutgiltiga sträckning och där
specificeras vilken mark och vilka fastigheter som berörs. Arbetsplanen prövas
och fastställs av Trafikverket, Juridik och planprövning. Beslutet kan överklagas till regeringen.
En arbetsplaneprocess är normalt i hög grad teknisk till sin karaktär. Nu
var det i princip bestämt i vilken korridor Förbifart Stockholm skulle dras och
också finansieringen var klar. Men innan arbetsplanen kunde färdigställas
måste den kontroversiella frågan om Ekerövägens breddning att lösas. Trots
att Förbifart Stockholm och Ekerövägen drevs som två olika projekt var de i
praktiken sammanlänkade genom Ekerö kommuns planmonopol.
Miljögrupperna, liksom Miljöpartiet och Vänsterpartiet, hade inte heller
gett upp sina ansträngningar att stoppa båda projekten vilken försatte Socialdemokraterna i en svår situation.
Att stoppa ett projekt som blivit en institution är svårt. Vägprojekt har stoppats
av problem med finansieringen, men nu hade en principöverenskommelse för
Förbifart Stockholm träffats även om den kom att attackeras från flera håll.
Projekt kan också falla efter dom i mark- och miljödomstolen eller i Högsta förvaltningsdomstolen. Så hade till exempel Norra länken stoppats i januari 1997
när Regeringsrätten (nu Högsta förvaltningsdomstolen) återförvisat regeringens
beslut att tillåta att Norra länken skulle byggas enligt det så kallade Bellevuealternativet. I praktiken brukar detta dock bara leda till förseningar och till att
nya varianter utarbetas – som skedde med Norra länken. Ett projekt kan också stoppas genom att berörd kommun helt enkelt inte utarbetar och antar de
detaljplaner som krävs för att en led ska dras. När arbetet med arbetsplanen inleddes hade de största tekniska och ekonomiska hoten mot Förbifart Stockholm
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undanröjts. Det var inte heller troligt att politiska hot skulle uppstå så länge den
borgerliga regeringen satt kvar. Därmed inte sagt att det inte fanns snubbelstenar
på vägen.
Parallell process i Högsta förvaltningsdomstolen

När miljöbalken trädde i kraft år 1999 hade ett mycket begränsat antal miljögrupper fått talerätt, det vill säga rätt att begära överprövning av beslut; i praktiken var det bara Svenska naturskyddsföreningen och Sveriges ornitologiska
förening som uppfyllde lagens dåvarande krav på 2 000 medlemmar.138 År 2006
hade Sverige emellertid i lagstiftningen infört Århuskonventionens regler om
allmänhetens deltagande i beslutsprocesser. Därmed fick organisationer rätt att
begära överprövning av regeringsbeslut, något som tidigare inte varit möjligt i
svensk rätt. Vid sådan prövning skulle miljöbalkens krav på medlemsantal inte
beaktas.139
	De organisationer och enskilda som begärt rättsprövning av regeringens
tillåtlighetsbeslut hade hävdat att regeringen bortsett från det krav som finns
i miljöbalken på långsiktigt god hushållning när intresset Förbifart Stockholm
gavs företräde framför riksintresset för kulturmiljövård på Lovö. Vidare hade
Vägverket inte utrett alternativen på ett jämbördigt sätt, miljökvalitetsnormer
skulle komma att överskridas och det fanns en påtaglig risk att Edeby ekhage
skulle skadas. Regeringens beslut hade därför tillkommit utan tillräcklig beredning och borde upphävas.140
I domen, som kom i mars 2011, avvisade domstolen klagomålen; regeringens
beslut stod fast.141 Domstolen påpekade bland annat att de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken är ”allmänt hållna och ger myndigheterna ett förhållandevis
stort utrymme för bedömningar”. Överskridanden av miljökvalitetsnormerna är
ett generellt problem och bör tacklas med generella åtgärder som minskad dubbdäcksanvändning. Vad beträffar Edeby ekhage hade regeringen fattat sitt beslut
på basis av länsstyrelsens bedömning att skador skulle kunna undvikas. Domen
väckte naturligtvis ilska hos de miljögrupper som ingick i nätverket Stoppa Förbifarten. Företrädaren för Djurgården-Lilla Värtans miljöskyddsförening, Claes
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Trygger, skriver ironiskt: ”Högsta förvaltningsdomstolen hette förr Regeringsrätten och hade, som framgår av namnet, till uppgift att alltid ge regeringen rätt.”142
En knäckfråga återstår

Att regeringens tillåtlighetsbeslut höll på att rättsprövas hindrade inte att Vägverket kunde påbörja arbetsplanen. Inför en arbetsplan förväntas kontroversiella
frågor ha fått sin lösning. Men trots de förhandlingar som förts under tiden som
tillåtlighetsprövningen pågick, skapade frågan om befarade skador på världsarvet
Drottningholm fortfarande kontroverser. Både Riksantikvarieämbetet, som är
nationell samordnare av frågor som rör bevarande av kulturmiljö, och Statens
fastighetsverk, som är ägare till huvuddelen av Lovö och förvaltare av slottsområdet, hade under hela planeringsprocessen velat stoppa alternativet Förbifart
Stockholm eller åtminstone trafikplatsen på Lovö. Tre besvärande omständigheter lyftes fram: det fysiska intrång som en trafikplats på Lovö skulle medföra,
den ”smittrafik” från Bromma genom Drottningholm som Förbifarten skulle
generera och inte minst den breddning av Ekerövägen som var Ekerö kommuns
villkor för att acceptera Förbifarten.143
I vägutredningen hade slagits fast att en trafikplats skulle förläggas på Lovö
vid Edeby och denna lösning hade också ingått i regeringens tillåtlighetsbeslut med villkoret att ”Vägverket ska vidta åtgärder så att de skyddade värdena
i världsarvet Drottningholm inte hotas”. I februari 2009, medan tillåtlighetsprövningen alltjämt pågick, träffade Ekerö kommun och Vägverket ett avtal där
kommunen åtog sig att påbörja och påskynda detaljplaneprocessen för trafikplats Lovö och delta i medfinansiering av Ekerövägen. Vägverket, å sin sida, åtog
sig att planera och genomföra en breddning av Ekerövägen och – i samråd med
länsstyrelsen och andra regionala parter – verka för att medel skulle anslås i den
kommande regionala planen för infrastrukturutbyggnad.144
År 1991 hade Drottningholms slott med slottsparken utsetts av UNESCO
till världsarv. Redan år 2008 hade ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), UNESCO:s expertorgan för kulturmiljö och världsarv, i en
skrivelse till Vägverket påtalat risken att världsarvsstatusen kunde dras in om
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Förbifart Stockholm genererade mer trafik från avfarterna från tunneln upp på
Lovö. Istället borde Ekerövägen göras smalare och återfå sin karaktär av landsväg.145 På anmodan av Riksantikvarieämbetet uppdrog därför Trafikverket år
2011 åt arkitekt Katri Lisitzin att genomföra en Heritage Impact Assessment
(HIA), en kulturarvskonsekvensbedömning, av effekterna på världsarvet av Förbifart Stockholm och Ekerövägen. Studiens slutsats var att den största påverkan
kommer från trafiken genom Drottningholm. Alla åtgärder som skulle kunna
minska den nuvarande trafikmängden och bevara världsarvets historiska karaktär och sammanhang borde vidtas.146 Studien kom att åberopas av framför allt
Riksantikvarieämbetet och ett antal miljögrupper, särskilt föreningen Rädda
Lovö.
Även om vägutredningen och regeringens tillåtlighetsbeslut baserats på en
trafikplats vid Edeby på Lovö fortsatte nu samlade förhandlingar mellan Vägverket, Ekerö kommun, Riksantikvarieämbetet och Statens fastighetsverk i den
så kallade Lovögruppen. Till slut kunde parterna enas i en överenskommelse
om inriktningen för det fortsatta arbetet med Förbifart Stockholms anslutning
till Ekerövägen och för själva Ekerövägen.147 I överenskommelsen fastlades en
gemensam målbild där det bland annat slogs fast att de två trafikprojekten skulle ”utformas och genomföras med en helhetssyn och med god anpassning till
kulturlandskapet inom världsarvets buffertzon och i världsarvsområdet så att
världsarvets värden inte hotas”.
	Andelen kollektivtrafik på sträckan skulle öka. Den tekniska lösning som
valts var att Ekerövägens tre körfält skulle byggas om till fyra smala körfält;
intrånget i slottsområdet skulle alltså bli litet. Parterna skulle också gemensamt
skriva till UNESCO och redogöra för det helhetgrepp som överenskommelsen
sades ha lett till. När Förbifart Stockholm öppnats och kollektivtrafiken till och
från Ekerö förstärkts bedömdes trafikmängden genom slottsområdet minska – i
förhållande till ett noll-alternativ – men om de planerade effekterna inte skulle
uppnås förband sig Vägverket (som nu uppgått i Trafikverket) att pröva en tunnellösning för Ekerövägen.
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Röd-gröna spänningar

Alltsedan upplösningen av Dennisuppgörelsen år 1997 hade Förbifart Stockholm varit ett problem för socialdemokraterna i Stockholms stadshus, i landstinget och också på den nationella nivån. Å ena sidan var de flesta för att en förbifart skulle byggas, å andra sidan var de – både lokalt och nationellt – beroende
av ett väl fungerande samarbete med Miljöpartiet och Vänsterpartiet oavsett om
man var i majoritet eller i minoritet. När Stockholmsförhandlingen 2007 slutligen skulle undertecknas valde Socialdemokraterna i förhandlingsgruppen att
ställa sig vid sidan, sedan Miljöpartiet ställt dem inför ett ultimatum.
I en rad intervjuer försäkrade emellertid ledande socialdemokrater både i
staden och i länet att de ville bygga Förbifarten – och bygga ut kollektivtrafiken.
Frågan om huruvida Socialdemokraterna vid en valseger skulle riva upp beslutet
att bygga vägen blev emellertid obesvarad: ”Vi för en diskussion med vänstern
och Miljöpartiet”, sade Lars Dahlberg, oppositionslandstingsråd, till DN.148
	Det drog ihop sig till valrörelse 2010 och partierna avkrävdes mer definitiva
besked. I DN lovade Carin Jämtin, oppositionsledare i Stadshuset, att Socialdemokraterna skulle bygga Förbifart Stockholm även om det innebar att ”köra
över” Miljöpartiet. ”Vi kan inte se hur man kan lösa trängseln varken i bil- eller
kollektivtrafiken om man inte bygger Förbifart Stockholm.”149 Men bara någon
vecka senare fick hon modifiera sitt besked. I förhandlingarna på det nationella
planet hade statsministerkandidaten Mona Sahlin (S) träffat en uppgörelse med
Vänsterpartiet och Miljöpartiet om en valplattform där en punkt var: Stockholmarna ska få folkomrösta om motorvägen Förbifart Stockholm. I ett pressmeddelande beskrevs alternativen: antingen bygga ut kollektivtrafiken med nya spår,
tunnelbana och stationer eller bygga en ny nord-sydlig motorvägsförbindelse,
den så kallade Förbifart Stockholm.150
”Jag är inte överkörd”, förklarade Carin Jämtin i DN. ”Jag har själv varit delaktig i beslutet. Jag backar inte i sakfrågan.”151 I en debattartikel i DN avvisade
finansborgarrådet Sten Nordin (M) och infrastrukturminister Åsa Torstensson
(C) bestämt idén om en folkomröstning: ”Samförståndet över blockgränserna
har upphävts. Mona Sahlin sätter partitaktiken före Sveriges behov av viktiga
63

framtidsinvesteringar.” Istället för att lösa interna låsningar ville Socialdemokraterna lämpa över ansvaret för politikens färdriktning på medborgarna.152 Valet i
september ledde emellertid till fortsatta borgerliga majoriteter både i riksdagen,
landstinget och Stockholms stad och frågan om folkomröstning blev inaktuell.
	Men Förbifart Stockholm fortsatte att vara en källa till misstro och konflikter
inom det röd-gröna blocket i Stadshuset och inför valet 2014 hävdade Miljöpartiet upprepade gånger att Socialdemokraterna ”spelar dubbelt”.153
Ytterligare korrigeringar

Att bron över Lambarfjärden skulle ersättas av en tunnel hade bestämts redan
under tillåtlighetsprövningen. Inom ramen för arbetsplanen hanterades ytterligare förändringar. En cirkulationsplats tillhörande trafikplats Vinsta vid Lövstavägen flyttades på Stockholms stads begäran till Bergslagsvägen (Johannelund)
och en ny cirkulationsplats tillkom vid Skattegårdsvägen. En föreslagen trafikplats i Lunda fick utgå sedan geotekniska undersökningar visat att den inte var
genomförbar.
	Önskemål om att Förbifarten skulle dras i tunnel också under Bällstaån och
Mälarbanan avvisades eftersom det skulle ha inneburit att den redan långa tunneln (16 km) skulle förlängas med ytterligare 3 km vilket skulle ha medfört
säkerhetsproblem, komplikationer när det gällde ventilationen samt kraftig fördyrning (200 miljoner kronor). Inte heller önskemål om en överdäckning vid
Akalla kunde tillmötesgås. Från Akalla måste vägen med svag stigning komma
upp i markplanet för att kunna anslutas till Uppsalavägen vid Häggvik.
Placeringen av tillfälliga hamnar vid Sätra och på Lovö (Malmvik och Norra
Lovö) och de olägenheter – buller och föroreningar – som in- och utskeppning
av material och bergmassor skulle medföra skapade ilska i grannskapet. Man
varnade också för att vattenkvaliteten vid Lovö vattenverk kunde hotas.
	En vägtunnel måste också förses med en rad tekniska installationer ovan
jord: frånluftsanläggningar, luftbytesstationer, rökgasschakt och friskluftsintag
för eldriftsutrymmen. Alla sådana anläggningar möttes av motstånd. De var
främmande inslag i naturområdena och boende i närområdena oroades över de
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luftföroreningar som skulle släppas ut från ventilationstorn och vid tunnelmynningar.
Grimstaskogen hade nu visserligen besparats ett brofäste och en tunnelmynning men det friskluftsintag som planerades nära en båtplats vid stranden kritiserades kraftigt av ARG. I den detaljplanering som inleddes sedan arbetsplanen
fastställts visade det sig att intaget kunde slopas och Grimstaskogen blev således
helt orörd. Placeringen av en luftutbytesstation – ett torn – nära en skola i
Johannelund ifrågasattes och anläggningen flyttades något längre i nordostlig
riktning.
Samråd och utställning

I en vägutredning, där det handlar om att välja alternativ sträckning, deltar i
första hand allmänheten i samråden. I arbetsplaneskedet har det blivit tydligare
vilka enskilda, företag och organisationer (till exempel bostadsrättsföreningar)
som blir särskilt berörda och därmed sakägare. Ett samråd kring ett förslag till
arbetsplan har därför lite annan karaktär än samrådet kring en vägutredning.154
	Detta gällde också för projektet Förbifart Stockholm. Nu annonserades inte
bara samrådsmötena utan de som bedömdes bli särskilt berörda inbjöds i rekommenderade brev till särskilda möten. Totalt arrangerade Vägverket/Trafikverket
12 samrådsmöten. När förslaget ställdes ut för samråd 5 oktober till 10 december 2009 var intresset stort. Totalt fick Trafikverket ta emot drygt 400 yttranden
från 17 kommuner och kommunala samarbetsorgan, 29 statliga myndigheter,
90 organisationer, företag och föreningar samt från drygt 280 privatpersoner.
Förslaget bearbetades och i maj 2011 ställdes den nya versionen formellt
ut för granskning (30 maj till 12 augusti). Det var ett omfattande material: 12
pärmar med över 200 kartor och omfattande beskrivningar. Nu var det i synnerhet särskilt berörda som hade anledning att påpeka felaktigheter och begära
ändringar.
	Nu kom cirka 300 yttranden in till Trafikverket och slående är att vissa invändningar och frågor är desamma som redan i förstudien och i vägutredningen:
ifrågasättandet av behovet av Förbifart Stockholm, ifrågasättande av val av loka65

lisering av trafikplats på Lovö, oro för luftkvaliteten i tunneln, vid tunnelmynningar och ventilationsanläggningar, oro för påverkan på vattenkvaliteten vid
vattenverk.
Sedan granskningsdokumentet reviderats – och ett PM sammanställts som
visade ändringarna – kunde arbetsplanen skickas till länsstyrelsen för tillstyrkan.
Länsstyrelsens beslut i juni 2012 blev att Förbifart Stockholm är förenligt med
miljöbalkens allmänna hänsynsregler, hushållningsbestämmelser och gällande
miljökvalitetsnormer men att på vissa villkor bland annat:
• kontrollprogram för buller ska genomföras
• bullerkällor över vissa nivåer ska avskärmas eller byggas in där detta är möjligt
• jordbruk och djurhållning på Lovö ska störas så lite som möjligt under
bygg- och driftskede
• träd och vegetation som döljer de tillfälliga hamnarna och andra anläggningar ska sparas under projekttiden
• en återställningsplan ska upprättas för de områden som bara får tillfälliga
nyttjanderätter under byggtiden.155
Efter ytterligare småjusteringar kunde arbetsplanen slutligen sändas till Trafikverket, Juridik och planprövning, den 30 oktober 2012. Sedan följde en
period av skriftväxling mellan Region Stockholm och planprövningsenheten –
internt kallad ”fastställeriet”. Den 25 oktober 2013 fastställdes slutligen arbetsplanen för Förbifart Stockholm. Det hade gått nästan 13 år sedan arbetet för
förstudien inleddes.
	Beslutet att fastställa arbetsplanen var det andra beslutet i hela processen som
kunde rättsprövas eller överklagas – och som också överklagades.
Avtal med Stockholms stad

Parallellt med att Trafikverket beredde fastställningsärendet pågick i Stockholms
stad beredningen av det formella genomförandeavtalet mellan staden och Tra66

fikverket. Tretton detaljplaner i Stockholm berörs av Förbifarten. Av tjänsteutlåtandet framgår att staden och Trafikverket ”förhandlat om avtalets innehåll i mer
än två år och att båda parter har eftersträvat att projektet ska kunna genomföras”. Avtalets slutliga innehåll var resultatet av ett flertal små kompromisser och
måste anses vara ordentligt genomarbetat.156
Ärendet framstår som ”tekniskt”, berett av Exploateringsnämnden och Trafik- och renhållningsnämnden. Föredragande borgarråd – Ulla Hamilton och
Joakim Larsson, båda moderater – sammanfattade sina synpunkter i några korta
stycken på en halvsida. Avtalet reglerar hur detaljplaneändringar ska genomföras, hur Trafikverket ska få tillgång till den mark som behövs för själva bygget
och ansvarsfördelningen för de anläggningar som kommer att byggas. Avtalet
var givetvis villkorat och gällde under förutsättning att 1) kommunfullmäktige
godkände avtalet (vilket skedde 2013-06-10), 2) arbetsplanen fastställdes och 3)
Trafikverket fick de tillstånd som krävs.
Inget i avtalet var i sig kontroversiellt men i kommunens nämnder hade
Miljöpartiet och Vänsterpartiet regelmässigt reserverat sig med motiveringen att
Förbifarten inte var önskvärd och så gjorde partiernas företrädare också denna
gång.
Huddinge ser framtidsmöjligheter

När RUFS 2001 lanserade idén om en flerkärnig Stockholmsregion utsågs
Kungens kurva-Skärholmen till en av de delregionala kärnor där utvecklingen
borde stödjas med bland annat investeringar i infrastrukturen som skulle öka
deras tillgänglighet och attraktivitet.157 Stockholm stad och Huddinge kommun
hade under en längre tid samarbetat kring sakfrågor som rör utvecklingen i
området och hösten 2002 involverades också privata intressenter och en projektorganisation med kommunala och privata aktörer skapades (fastighetsbolag
och företagarförening).158
	Huddinge kommun har hela tiden hört till tillskyndarna av Förbifart Stockholm och under utredningen har Trafikverket och Huddinge haft nära samarbete för att lösa problem kring detaljer i vägdragningen. I sitt yttrande över
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arbetsplanen konstaterade kommunen att den lösning som där redovisades var
väsentligt mycket bättre än vägutredningens förslag. Eftersom breddningen av
E4/E20 påverkar stadsmiljön och angränsande naturområden ansåg kommunen
emellertid att det är viktigt att Förbifart Stockholm inte avsevärt försvårar möjligheterna till en framtida överdäckning norr om Vårbergsvägen.159
	Kommunen har i flera plandokument konstaterat att Förbifart Stockholm
skapar förutsättningar för utveckling av handelsområdet vid Kungens kurva och
för att förbättra kontakterna mellan Kungens kurva i Huddinge och Skärholmens centrum i Stockholm. I projektetet ingår bland annat en ny gång- och
cykelväg på bro söder om Heron city. 160 Detaljplanen, som möjliggör gång- och
cykelvägen, har antagits och vunnit laga kraft och bygget inleddes våren 2015.
	Men samtidigt som projektet skapat möjligheter för kommunen finns två
områden utmed E4 där gamla problem skulle kunna åtgärdas respektive nya
problem uppstå. Gömmarens naturreservat öster om E4 har dålig kontakt med
ett grönområde i Vårby på vägens västra sida. Kommunen har därför önskat att
miljösambanden mellan de två områdena skulle kunna förbättras. När kommunen och Trafikverket i maj 2013 träffade ett genomförandeavtal lyftes emellertid
frågan ut för att bli föremål för kommande förhandlingar. Avsikten är nu att frågan ska behandlas i den nyss påbörjade utredningen Tvärförbindelse Södertörn,
en trafikled mellan väg 73 (Huddingevägen) och E4.161
Kommentar

Den period som här kallas ”arbetsplan” består egentligen av två delar. Den första
innehåller samråd kring ett förslag, bearbetning och utställelse av arbetsplan
med visst efterarbete. Den avslutades hösten 2012 när Trafikverkets Region
Stockholm begärde att Trafikverket Juridik och planprövning skulle fastställa
arbetsplanen. Därefter pågick planprövningen i nästan ytterligare ett år.
	Under den första fasen gjordes en rad justeringar av detaljer i vägdragningen
och inte minst av placering och utformningar av anläggningar ovan jord för
ventilation, elförsörjning med mera. Detta arbete skedde i huvudsak inom Trafikverket men i nära kontakt med stadsbyggnadskontoren i berörda kommuner.
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	Under den andra fasen träffade Trafikverket genomförandeavtal med berörda
kommuner. Här spelade respektive kommuns kommunstyrelse en större roll.
Det är kanske inte så anmärkningsvärt att kommuner, som bidrar med medfinansiering till vägprojekt, också vill ha ut så mycket som möjligt av förhandlingarna och en fråga som återkommer är vad som egentligen omfattas av projektet Förbifart Stockholm. Av avtalen framgår att vissa frågor inte har lösts men
förs vidare till kommande projekt och förhandlingar, till exempel Ekerövägens
breddning genom Drottningholm och en framtida Tvärförbindelse Södertörns
anknytning till E4. Om det är svårt att fatta ett beslut är det ofta lättare att skjuta
upp det.
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Epilog (2013–2014)
de sista försöken att stoppa förbifarten

Nu borde det ha varit klart att Förbifart Stockholm skulle kunna byggas;
arbetsplanen var fastställd och finansieringen klar. Men motståndarna, framför allt miljörörelsen men också ett antal enskilda, överklagade Trafikverkets
beslut till regeringen.
Sedan regeringen avvisat överklagandena återstod en sista möjlighet: att
hoppas på att nya majoriteter i riksdagen, landstinget och Stadshuset skulle
riva upp Stockholmsförhandlingens överenskommelse och stadens genomförandeavtal med Trafikverket.
Inte heller den politiska vägen visade sig vara framkomlig för motståndarna.
Den juridiska vägen

I Trafikverkets beslut att fastställa arbetsplanen angavs att beslutet kunde överklagas senast den 6 december. Överklaganden inkom från ett antal enskilda på
Lovö och i Sätra samt miljögrupper som varit aktiva under hela utredningsprocessen. Överklagandena riktade i första hand in sig på de villkor som regeringen
ställt för tillåtligheten och hävdade att Trafikverket inte följt dessa i flera avseenden. Andra skäl var att trafikleden inte alls löser regionens transportproblem,
att klimatmålet inte uppnås och att vägen under byggtiden och när den tagits i
bruk skulle medföra buller, luftföroreningar och andra olägenheter. I flera överklaganden lyftes frågan om Edeby ekhage fram. Att överklaga ett myndighetsbeslut kräver resurser, till exempel för advokatarvoden, och ett antal enskilda och
föreningar gick samman och engagerade en gemensam advokat.
	Regeringen avvisade alla invändningar som redan hanterats i tillåtlighetsärendet: behovet av en förbifart, alternativa lösningar, Förbifartens oförenlighet
med klimatmålet och andra samhälleliga mål. Inget hade framkommit som fått
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regeringen att ändra sin uppfattning om Edeby ekhage. Regeringen ansåg inte
heller att det framkommit några brister ifråga om ärendets handläggning. Alla
överklaganden avslogs således. Regeringen underströk emellertid att det var av
vikt ”att intrånget och förändringen av landskapsrummet [på Lovö] begränsas
och sker så varsamt som möjligt samt att de kulturhistoriska värdena i världsarvet och i den omgivande miljön går att avläsa i framtiden.”162
	Den statliga infrastrukturplaneringen har kritiserats för att vara teknikerstyrd. Trafikverkets beredning av arbetsplanen gjordes av jurister och planprövare; beslutet är undertecknat av chefsjuristen Charlotta Lindmark. Ett så
trafikpolitiskt viktigt beslut som att fastställa arbetsplanen för Förbifarten har
alltså inte fattats av ett politiskt organ. Ett statligt verk har ingen annan politisk
ledning än regeringen och regeringens roll i hela planeringsprocessen har varit
att reagera – inte agera med egna initiativ. Av de två beslut som regeringen tagit var det första, tillåtlighetsbeslutet, ett möjliggörande beslut och det andra,
att avvisa överklagandena, ett icke-hindrande-beslut. I den svenska planeringsmodellen har riksdagen inte heller någon framträdande roll. Det formella beslutet är således ett tjänstemannabeslut.
	Men ännu var det inte klart för bygget. Först måste mark- och miljödomstolen pröva de ansökningar som Trafikverket lämnat in för att få leda bort
grundvatten och anlägga tre tillfälliga hamnar vid Sätra och Lovö. Först sedan
domstolen i ett domslut den 17 december 2014 preciserat villkor som Trafikverket måste uppfylla kunde bygget som helhet starta.
	Miljögrupperna utnyttjade ånyo sin talerätt och överklagade också i parallella processer detalj- och översiktsplaner i Skärholmen, Vinsta och Hansta till
länsstyrelsen och till mark- och miljödomstolen. Överklagandena har samtliga
avslagits.
Den politiska vägen

Försöken att stoppa Förbifarten genom överklaganden hade alltså misslyckats.
Nu återstod den politiska vägen.
	Redan innan arbetsplanen fastställts hade Trafikverket påbörjat arbetet med
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bygghandlingar och upphandlingar och den 19 augusti 2014 togs första spadtaget, eller rättare sagt spadtagen, av bland annat infrastrukturminister Catharina
Elmsäter-Svärd, Trafikverkets regionchef Helena Sundberg, landshövding Chris
Heister och de ledande politikerna i landstinget, Stockholm, Ekerö, Huddinge
och Sollentuna. Politikerna, samtliga borgerliga, markerade på så sätt att nu var
projektet i hamn.
Samtidigt pågick valrörelsen. Att det inte fanns någon enighet inom det
röd-gröna blocket när det gällde Förbifart Stockholm var uppenbart. Visserligen hade arbetsplanen vunnit laga kraft och visserligen fanns ett genomförandeavtal mellan Trafikverket och Stockholms stad men de ledande socialdemokraternas stöd för projektet var inte hundraprocentigt. I Dagens Opinion
slog Roger Mogert, oppositionsborgarråd före valet, fast att uppgörelsen om
Förbifart Stockholm gällde men att Socialdemokraterna ändå ville omförhandla
finansieringslösningen med regeringen.163 Det var i praktiken samma besked
som Carin Jämtin gett när Socialdemokraterna inte skrev under Stockholmsförhandlingen. Miljöpartiet tolkade det som att det skulle kunna gå att få med
Socialdemokraterna på linjen ”Ja, men inte just nu”.164
Valet 2014 resulterade i röd-gröna majoriteter både i Stadshuset och i riksdagen men inte i landstinget Dagen efter valet intervjuades det tillträdande
finansborgarrådet Karin Wanngård (S) av DN. Hon påmindes om att hon, när
hon fyra år tidigare tillträdde som oppositionsborgarråd, hade sagt att hon inte
såg Förbifart Stockholm ”som den bästa lösningen”. Nu konstaterade hon att
”Förbifarten är beslutad och ska genomföras”.165 Vid en presskonferens 15 oktober, när den nya Stadshusregeringen hade formerats, förtydligade hon sitt ställningstagande: Förbifarten ska byggas men förhandlingar ska inledas med staten
och landstinget om hur intäkterna av trängselskatten ska användas i framtiden.
Miljöpartiets Daniel Helldén, efter valet trafikborgarråd i Stockholm, sade inte
emot men konstaterade att ”jag ska inte sticka under stol med att jag inte vill att
Förbifarten ska byggas”.166
	Regeringen svarade snabbt på förhandlingsinviten och uppdrog åt Trafikverket att omgående och fram till den 1 maj 2015 frysa bygget av Förbifarten.
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Regeringen avsåg att tillkalla en förhandlingsperson som skulle verka som statens
representant i förhandlingarna, förutsatt att Stockholms stad och landstinget
hemställde till regeringen om sådana förhandlingar. Om en ny uppgörelse inte
skulle nås gällde den träffade överenskommelsen.167 Stockholms stad var snabb
med att fatta beslut om att begära förhandlingar.168
	Någon motsvarande begäran kom inte från landstinget och när infrastrukturminister Anna Johansson (S) inbjöd företrädare för staden och landstinget
till överläggningar blev det klart att landstinget inte var villigt att omförhandla
Stockholmförhandlingen. Därmed backade regeringen och den 18 december
avbröts frysningen av projektet.169 Arbetet kunde återupptas 1 januari 2015.
Presskonferensen där beslutet tillkännagavs visade att regeringen var splittrad i
frågan: ”Vi tycker att det är ett jättebra beslut”, sade Anna Johansson. ”Vi har
gjort vad vi kunnat. Vi tycker fortfarande att det är ett dåligt projekt, men det
är en sorglig dag för Stockholm”, sade i sin tur klimat- och miljöminister Åsa
Romson (MP).170
	Kostnaderna för frysningen, som nu blev två och en halv månad istället för
ett halvår, har varit betydande och den 2 juni 2015 tillkännagav Konstitutionsutskottet att infrastrukturministern inte kunde undgå kritik för hanteringen av
ärendet.
	Regeringen borde ha inhämtat ett yttrande från landstinget i frågan innan
den tog beslutet om frysning. Det finns inget som talar för att projektkostnaderna skulle ha ökat om beslutet hade fått vänta i avvaktan på ett sådant yttrande.
KU menade att regeringens hantering inte rimmar med kravet på god hushållning i budgetlagen.171
Kommentar

Egentligen var väl förhoppningen svag att den regering som fattat beslut om
tillåtlighet skulle ge de överklagande rätt. Förbifartens motståndare var väl medvetna om att den sittande regeringen var angelägen om att bygget skulle starta
före valet. Ett överklagandeärende måste emellertid beredas och om beredningen
hade dragit ut på tiden – över valet – fanns förhoppningen att en ny regering
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skulle stoppa projektet. Nu kom regeringens beslut i maj 2014 och första spadtaget kunde tas i augusti.
	Men alltjämt fanns möjligheten att en ny regering efter valet skulle avbryta
byggandet. Den röd-gröna regeringen Löfven slog till bromsen för att ge Stockholms stad, landstinget och staten möjlighet att starta nya förhandlingar. Det är
meningslöst att spekulera i hur utfallet skulle ha blivit om en röd-grön allians
tagit över styret också i landstinget. Socialdemokraterna hade ju länge bedyrat
att de ville se Förfarten byggd, men med annan finansiering. DN drar slutsatsen
att det var praktiskt för Socialdemokraterna att de trots allt förlorade landstingsvalet. På så sätt slapp Stefan Löfven det jobbiga valet mellan att svika sitt vallöfte
och köra över sin koalitionspartner.172
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När togs beslutet – och av vem?
Den långa berättelsen om planeringen av Förbifart Stockholm ger en bild
av en ganska trasslig väv med olika trådar: politiska, tekniska, ekonomiska
och juridiska. Berättelsen är full med beslut av olika slag: ”letter of intent”,
inriktningsbeslut, beslut om att gå vidare med utredningsprocessen, att inte
ha några invändningar, att yttra sig över planer. Bara två är konkreta beslut
om att bygga Förbifarten: Trafikverkets beslut att fastställa arbetsplanen och
regeringens beslut att avslå överklagandena. Några ”möjliggörande” beslut
har varit särskilt viktiga eftersom de varit förutsättningar för att projektet
har kunnat föras i hamn: Ekerös beslut att acceptera Förbifarten på vissa
villkor, regeringens tillåtlighetsbeslut och Stockholmsförhandlingens finansieringslösning. Att svara på den första frågan som ställs i inledningen – när det
”egentliga” beslutet togs och av vem – är således inte helt enkelt.
En genomgång av de många beslut som tagits rörande Förbifarten visar att de
kan föras till olika kategorier och har tagits på olika arenor. Frågan om en västlig
tvärled, Förbifart Stockholm, ska prioriteras före andra tänkbara infrastrukturprojekt har i huvudsak hanterats på den politiska arenan, i första hand i samråden kring de regionala utvecklingsplanerna RUFS 2001 och RUFS 2010. Likaså
har besluten om finansiering tagits i politiska förhandlingsgrupper (Dennisförhandlingen, Stockholmsberedningen, Stockholmsförhandlingen).
Frågan hur den kan byggas har i allt väsentligt varit teknisk och hanterats av
Trafikverket. Frågan var vägen ska dras har hör emellertid både till den politiska
och den tekniska arenan och har hanterats i dialog mellan Trafikverket och respektive kommun. I vissa avseenden har den styrts av politiska krav, till exempel
Ekerös krav på utbyggnad av Ekerövägen, i andra avseenden har den i huvudsak
hanterats av Trafikverket och respektive kommuns stadsbyggnadskontor eller
motsvarande.
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Juridiska prövningar som gjorts av regeringen, mark- och miljödomstolen
och Högsta förvaltningsdomstolen har dels varit inbyggda i planeringsprocessen
(tillåtlighetsprövning och domar i mark- och miljödomstolen), dels varit följder
av överklaganden och rättsprövningar (rättsprövningen av tillståndsbeslutet och
överklagandet fastställandet av arbetsplanen). Man föreställer sig att de besluten
är strikt juridiska. Men, som påpekades av Högsta förvaltningsdomstolen, miljöbalkens hänsynsregler är tämligen allmänna och ger utrymme för bedömningar.
Vissa hänsyn ska också tas till vad som är ”tekniskt och ekonomiskt möjligt”.
	Det formellt korrekta svaret på ”när” och ”av vem” är visserligen ”i oktober
2013” och av Trafikverket, men den intressantare frågan är: När blev Förbifart
Stockholm en institution?
I ny-institutionell teori betonas att institutioner är trögrörliga och motståndskraftiga mot förändring bland annat för att de är sammanflätade med
andra processer. Dessutom kan aktörer motsätta sig förändring eftersom konsekvenser blir svåröverskådliga och de ofta investerat tid och resurser i de befintliga
institutionerna.173 Det är enklare att fortsätta på den inslagna vägen.
I beskrivningen av hur projektet utvecklats framgår att idén om en yttre, västlig tvärled, med ganska precis den dragning som Förbifart Stockholm fått, har
”förutsatts” i den regionala och kommunala planeringen sedan slutet av 1980talet. Mycket talar för att Förbifarten var en institution redan innan förstudien
inleddes år 2001, troligtvis redan då andra etappen av Dennisförhandlingarna
avslutades år 1992.
Andra institutionaliserade vägprojekt

Förbifart Stockholm är inte det enda exemplet på institutionaliserat planerande. I Stockholmsregionen finns flera projekt som föreslagits, utretts, skrinlagts
men återuppstått. Österleden är det kanske tydligaste exemplet. Planerna på en
trafikled runt innerstaden har funnits med ända sedan 1928 års Generalplan för
innerstaden, då man diskuterade en hängbro mellan Fåfängan på Södermalm
och Skansenberget. Tankarna på ”ringen” återkom sedan under 1950- och
1960-talen. I Trafikplan 1975 fanns emellertid inte någon Österled; tidsandan
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uppmuntrade inte större projekt. I Trafikplan 1987 – diskussionsunderlag togs
återigen Österleden upp. Kort därefter bildades Österledskonsortiet, som erbjöd
sig att finansiera och bygga ut Österleden som en del av ringen.174 I Dennisöverenskommelsen ingick hela ringen inklusive Österleden men när Dennisuppgörelsen sprack år 1997 förpassades Österleden, liksom Västerleden, till en
oviss framtid. Men redan i Stockholms stads Översiktsplan 1999 var Österleden
något som ”bör studeras”.175
	Nästa gång Österleden blev aktuell var i Vägverkets förstudie av en östlig
förbindelse år 2004, men i Stockholmsförhandlingen år 2007 nämns en östlig
förbindelse bara i ”utblickar efter 2019” och det noteras att den inte ingår i uppgörelsen.176 I RUFS 2010 omnämns Östlig förbindelse/Österleden och föreslås
bli byggd före år 2030: ”Under planperioden behöver en östlig förbindelse över
Saltsjö-Mälarsnittet komma till. Därigenom skapas en inre ring runt regioncentrum som kan avlasta Stockholms centrala delar och öka framkomligheten för
kollektiv- och nyttotrafiken.”177 I direktiven till 2013 års Stockholmsförhandling, angav regeringen att förutsättningarna skulle undersökas för att genomföra
en östlig förbindelse förlagd helt i berg samt att kombinera denna med förändringar i trängselskatten. I Nationell transportplan 2014–2025 har medel avsatts
så att Trafikverket kan genomföra ett utredningsarbete och en planläggningsprocess av Östlig förbindelse. Oddsen förefaller ganska goda för att någon form av
österled kommer att byggas.
	Att Österleden åkt in och ut ur Stockholms och regionens planer har haft
olika skäl. Ett broalternativ har bedömts vara till hinder för sjöfarten, ett vägalternativ för stort ingrepp på Djurgården och ett tunnelalternativ dyrt. Det har
också funnit politiskt motstånd mot leden framför allt från socialdemokratiskt
håll. Men under de 85 år som gått sedan de första idéerna formulerades har
leden uppenbarligen blivit en institution.
	Det finns också exempel på trafikleder som, temporärt, stoppats av domstolsbeslut. Den 31 januari 1997 beslöt regeringsrätten att återförvisa regeringens
beslut att tillåta att Norra länken byggdes enligt det så kallade Bellevuealternativet eftersom det inte var förenligt med naturresurslagen när det gällde Natio77

nalstadsparken. Domstolens beslut ledde inte bara till att utredningen om Norra
länken fick göras om med en ny inriktning utan också till att regeringen fick
möjligheter att upplösa Dennisöverenskommelsen. Efter några år av utredningar av varianter på sträckningen kunde Vägverket och Stockholms stad år 2002
träffa en överenskommelse om ett modifierat Bellevuealternativ och arbetet med
detaljplan inledas. År 2007 inleddes byggnadsarbetena och mellan 2014 och
2019 öppnas Norra länken, bit för bit.178
	Om det nu är så svårt att stoppa institutionaliserade infrastrukturprojekt, hur
går det då till när helt nya idéer lanseras och får fäste? I alla skeden av samråd
kring Förbifarten har Trafikverket fått ta emot skrivelser med idéer om alternativa sätt att lösa problemet med nord-sydliga förbindelser: linbanor, spårväg,
färjetrafik med mera.
	Det bästa exemplet på en trafiklösning, som få kunde tänka sig, är Tvärbanan.
Inför högertrafikomläggningen 1967 lades alla spårvägar i Stockholms innerstad
ner; kvar blev bara Lidingöbanan och Nockebybanan. Spårvägen sågs som något
närmast musealt. Men i Dennisuppgörelsen dyker det upp en ”snabbspårväg”
från Gullmarsplan via Liljeholmen till Alvik med senare utbyggnad till Slussen
i öster och till Bromma i väster.
	Tre faktorer bidrog till att återuppväcka tankarna på spårväg. Spårvägsspåren
var visserligen uppbrutna men det fanns alltjämt gamla industrispår kvar på
kommunägd mark. Det råkade också finnas en politiker som brann för spårtrafik, Stig Dingertz (M). Som ledamot av fullmäktige i Stockholm skrev han
tillsammans med partikollegan Sture Palmgren år 1984 ett brev till landstinget,
huvudmannen för kollektivtrafiken, och föreslog att det borde gå att hitta en
ny användning för industrispåren – varför inte för kollektivtrafik. I skrivelsen
fanns en skiss på en snabbspårvägslinje med nästan den dragning som Tvärbanan har mellan Gullmarsplan och Alvik.179 Valet 1984 gav en borgerlig majoritet
i landstinget och Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet enades om en gemensam plattform där det ingick att tillsätta en spårvägsutredning. Nu hade Stig
Dingertz, som också var landstingsledamot, blivit trafiklandstingsråd och han
fick alltså ta itu med sin egen skrivelse. Spårvägsutredningen tillsattes och kom
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med ett förslag till en Light Rail Transit med ungefär samma sträckning som i
skrivelsen. Juhan Grünfeldt, som blev landstingsrådssekreterare åt Dingertz, har
beskrivit omvärldens reaktioner:
Förslagen väckte blandade känslor. Bosse Ringholm var rätt sval och nämnde
något om Stig Dingertz pojkdrömmar. SL:s ledande tjänstemän vägrade att delta
i utredningen då de inte ville slösa bort tid på sådana löjligheter. Hos media och
allmänhet väckte utredningen stort uppseende.180

Den tredje, och kanske avgörande, faktorn för att idén realiserades var att den
löste ett problem i Dennisförhandlingen ett par år senare. ”Dennispaketet” skulle ha en mix av spår- och vägsatsningar, av nya projekt och underhåll. Då räckte
det inte med nya tåg till tunnelbanan utan det behövdes också helt nya spårlinjer. Frågan om tvärspårvägen kom upp, kompletterade paketet och sedan gick
det – som på räls.181
	Den slutsats man kan dra är att de som vill föra in nya tankar i infrastrukturplaneringen måste ha ett långt tidsperspektiv och sikta på att påverka utredningar om systemlösningar, inte enstaka projekt. Det är också nödvändigt att idén
omfattas av en eller flera engagerad politiker med förmåga att bygga allianser.
Slutligen måste en idé ha rätt timing.
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DEL 2: Lärdomar av fallet
Förbifart Stockholm
Två frågor aktualiseras av fallet Förbifart Stockholm. Den första: När går det
att stoppa ett större infrastrukturprojekt? Det är en gammal iakttagelse att i
ett inledningsskede, när möjligheterna till påverkan är störst, är medvetenheten om projektet som lägst. Och den andra: Leder den långa och mödosamma
processen fram till bra beslut? Svaren beror nog på vilka det är som värderar
projektet: politiker, ekonomer, tekniker eller miljöaktivister. Ytterst är det givetvis kommande generationer som har sista ordet.
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Skulle det ha gått att stoppa
Förbifart Stockholm?
Troligtvis blev Förbifart Stockholm en institution redan i början av 1990talet och därmed svår att stoppa men möjlig att påverka. Motståndet mot
leden blev riktigt stort först inför valet 1998. Kanske var det så att motståndet
mot Dennisuppgörelsen redan tidigt blev splittrat och inriktat både på Norra
länken, Österleden, Västerleden och, från ett annat håll, biltullar. Med ett
tidigt och tydligt fokus på ett av projekten hade utgången kanske blivit en
annan. Nu finns biltullar och Norra länken och Förbifart Stockholm byggs.
Inte heller Österleden är borta från planeringen.
Samråd och talerätt

Vid fysisk planering finns alltid individer och grupper som är tillskyndare respektive motståndare. Svensk lagstiftning ger i praktiken alla, allmänheten, rätt
att delta i samråd och dem som är särskilt berörda rätt att överklaga beslut.
Dessa rättigheter finns med lite olika syften inskrivna i plan- och bygglagen, i
miljöbalken samt i väglagen och lag om byggande av järnväg. Under de senaste
decennierna, när lagstiftare i olika omgångar försökt göra fysisk planering mer
tids- och kostnadseffektiv, har rätt till samråd och överklagande försvarats, trots
att det medför både fördröjningar och kostnader. Så skrev till exempel föredragande statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) i propositionen om planeringssystem för trafikinfrastruktur:
Samråd under planeringen av vägar och järnvägar är det viktigaste sättet för allmänheten och berörda enskilda att få inflytande och insyn i planeringen. Rätten
för berörda att överklaga de avgörande besluten tillgodoser kravet på rättssäkerhet.182
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Väglagen säger att den som avser att bygga en väg ska under arbetet med en
vägplan samråda med länsstyrelsen, berörda kommuner och de enskilda som
särskilt berörs. Om vägen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska
samråd också ske med den allmänhet och ”de organisationer som kan antas bli
berörda”.183
Vad är det då för organisationer som kan vara ”berörda”? Inte grannskapsföreningar eller villaägarföreningar, som anses representera särintressen, utan bara
organisationer som har som syfte att tillvarata naturskydds- och miljöskyddsintressen, vilket ses som allmänintressen.184
Rådgivare eller övervakare?

I den svenska korporativa traditionen har olika intressegrupper regelmässigt inbjudits till samråd till exempel genom remisser. Miljöorganisationer har dessutom sedan 1952 års naturskyddslag haft ett institutionaliserat inflytande. Lagen
slog fast att Svenska Naturskyddsföreningen eller någon av dess lokalavdelningar
skulle höras som rådgivande i ärenden som rörde nationalparker, naturminnen
och naturpark.185
	Under 1980-talet vidgades perspektivet på naturskydd. Brundtlandrapporten
år 1987 och Rio-konferensen år 1992 kom att lyfta fram särskilt klimatfrågorna
på FN- och senare EU-agendan. När förslaget till miljöbalk utarbetades under
1990-talet var ett av Miljöbalkkommitténs förslag att ge miljöorganisationer
talerätt. Utredningen konstaterade att det visserligen är en uppgift i första hand
för Naturvårdsverket att bevaka de allmänna intressena i ett ärende men:
[b]egränsade resurser gör att företrädare för det allmänna [Statens naturvårdsverk
och Kammarkollegiet] inte i tillfredsställande utsträckning kan fullgöra denna
uppgift. Genom att ge miljöorganisationer talerätt och därvid låta dem åberopa allmänna intressen ökar möjligheterna att dessa intressen beaktas i önskvärd
grad.186
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Skälet var alltså att organisationerna skulle komplettera tillsynsmyndigheterna.
Utredningen föreslog därför att miljöorganisationer skulle ges rätt att överklaga
domar och beslut om tillstånd, godkännande och dispens.
	Utredningen konstaterade att genom åren hade olika argument förts fram
för att vägra miljöorganisationer talerätt. Man hade befarat att handläggningstiderna skulle förlängas och handläggning bli krångligare. Det hade ibland påståtts att det fanns en risk för att miljöorganisationer skulle komma att processa
”i obstruerande eller chikanerande syfte”.187 Utredningen ansåg dessa farhågor
överdrivna men samtidigt att det var uteslutet att låta samtliga miljöorganisationer, som har formen av ideell förening, få talerätt.
Propositionen gick i huvudsak på utredningens förslag. Skäl för att ge miljöorganisationerna talerätt var enligt föredragande statsrådet, miljöminister Anna
Lindh (S), att det hos organisationerna finns ett starkt intresse och djupt engagemang i miljöfrågor och att detta intresse skulle tas tillvara.188 Statsrådet betonade
att miljögrupperna alltid haft möjlighet att bli hörda men att de nu skulle få
ökat inflytande vid miljörättsliga prövningar. Men inte heller regeringen ville att
alltför många organisationer skulle få rätt att överklaga beslut med hänvisning
till miljöbalken och höjde kraven på antalet medlemmar till 2 000.189 I praktiken
var det bara två organisationer i Sverige som uppfyllde kriterierna: Naturskyddsföreningen och Sveriges Ornitologiska förening. Sedan Århuskonventionen år
2006 inarbetats i svensk lagstiftning har emellertid talerätten kraftigt utvidgats
och idag räcker det med 100 medlemmar eller att man kan visa att verksamheten har ”allmänhetens stöd”.190 Det hade därför varit möjligt för också en liten
organisation som till exempel Nej till Västerleden att överklaga Trafikverkets
fastställelsebeslut.
	Här finns en otydlighet vad gäller organisationernas roll. En rådgivare är en
samarbetspartner, men den som överklagar utövar tillsyn eller kontroll. En miljögrupp, som uppfyller miljöbalkens rekvisit, kan alltså välja strategi beroende
på hur man uppfattar sin roll. Val av strategi styrs av vilket mål man vill uppnå.
Var målet för miljögrupperna att helt stoppa en ny trafikled, att stoppa alternativet Förbifart Stockholm eller se till att vägens skadeverkningar blev så små som
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möjligt? Berättelsen om Förbifart Stockholm visar att det fanns olika mål som
prioriterades lite olika under processen gång. Också för motståndsgrupper gäller
att beslut i praktiken tas efter hand, ”muddling through”.
Förbifartens motståndare

Projektet med en yttre tvärled hade redan under 1990-talet många tunga tillskyndare men också motståndare (se Aktörerna, sidorna 7–9). I alla infrastrukturprojekt finns enskilda och företag som, ofta med rätt, befarar att de ska få
försämrade förhållanden där de bor eller verkar: buller, avgaser, risker för skador
på hus, försämrade fastighetsvärden med mera. I den mån de är sakägare kan de
kompenseras ekonomiskt eller med åtgärder som till exempel bullerskydd. Det
är sällan som de stoppar ett projekt.
Sedan finns lokala grupper som till exempel Nej till Ålstensleden. De kan
använda sig av två slags resurser: kunskap om lokala förhållanden och opinionsbildning. Eftersom syftet med samråd, enligt plan- och bygglagen, är att få fram
ett bra beslutsunderlag kan de föra fram fakta som inte varit kända av vägplaneraren.191
	Linköpingsforskaren Johan Wänström, som följt samråden kring Ostlänken,
konstaterar lite ironiskt att de som vill stoppa ett projekt är hänvisade till att
framföra miljöargument som ”påverkan på till exempel skogsbäckar, viltstråk,
grodor och fornlämningar”, alltså hänvisa till miljöbalken.192 Ett framgångsrikt
opinionsarbete kan också få i första hand de lokala politikerna att förespråka en
annan vägdragning. Men talerätt har lokala grupper inte, om de inte uppfyller
miljöbalkens rekvisit för miljögrupper.
	En annan kategori är de som principiellt är motståndare till privatbilism
och utbyggnad av vägar. Vägarna skapar barriärer i landskapet. Bilar släpper ut
växthusgaser som hotar klimatmålen och skapar partiklar som hotar människors
hälsa. Privatbilism är ett samhällsekonomiskt slöseri och innebär att vissa grupper, bilister, annekterar det gemensamma offentliga rummet och tränger undan
andra grupper. Bilsamhället kommer att utfasas när tillgången på drivmedel blir
knapp.
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	Om en motståndargrupp uppfyller miljöbalkens rekvisit kan den hävda talerätt.
Ytterligare en kategori är de som värnar om ett speciellt riksintresse, till exempel Drottningholm. I den mån riksintresset är tillräckligt starkt och man har
stöd inte bara av svenska grupper utan även av internationella (som UNESCO)
kan sådana grupper eventuellt stoppa ett projekt eller kraftigt påverka utformningen.
	De som gått i spetsen för motståndet mot Förbifart Stockholm är ett antal
miljögrupper och Miljöpartiet. Motor i arbetet har främst varit Naturskyddsföreningens länsförbund samt några lokalt förankrade grupper: Rädda Lovö,
Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen, Lovö Hembygdsförening och Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening. Också Riksantikvarieämbetet har varit
en engagerad motståndare.
	Under arbetsplaneskedet kontaktade Riksantikvarieämbetet, som under hela
planeringstiden varnat för skador på världsarvet Drottningholm, ICOMOS,
det UNESCO-organ som ansvarar för världsarven. Om trafiken genom Drottningholm skulle öka när Brommatrafikanter valde Förbifarten framför Essingeleden kunde statusen som världsarv komma att dras in. Lovö Hembygdsförening, Rädda Lovö och Mälaröarnas naturskyddsförening refererar flitigt i
skrivelser till ICOMOS. På uppdrag av Riksantikvarieämbetet lät Trafikverket
genomföra en HIA-studie (Heritage Impact Assessment). Studien blev emellertid inte den dödsstöt för Förbifartsprojektet som många motståndare hoppats
utan underlag för de förhandlingar som ledde till fyrpartsuppgörelsen mellan
Trafikverket, Ekerö kommun, Riksantikvarieämbetet och Statens fastighetsverk.
	Charles Lindblom, som myntade begreppet ”muddling through” och beskrev
hur beslutfattande går till i praktiken, medger att beslutsfattande steg-för-steg
kan göra att viktiga intressenters synpunkter inte kommer med. Han hyste emellertid förhoppningen att varje viktigt intresse har en ”vakthund” som kan gripa
in antingen genom att avvärja skador eller begära kompensation.193 Är detta
verkligen fallet eller finns det grupper som man kunde förvänta sig ha agerat mer
kraftfullt för att bevaka sina intressen när det gäller Förbifarten?
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	Tre forskare, Karin Bradley, Ulrika Gunnarsson-Östling och Karolina Isaksson, har i en uppsats om miljömässig (o)rättvisa i stadsplanering granskat bland
annat Dennispaketet. De konstaterar att Förbifart Stockholm går i tunnel under
de delar av västra förorterna som har välkända kulturella kvaliteter som världsarvet Drottningholm. Däremot går Förbifarten på bro eller i ytläge i Hjulsta
och Akalla. Forskarna tolkar det som att planerarna sätter ett längre värde på
de rekreationsområden som finns för personer i dessa områden, i hög grad låginkomsttagare.194 Man skulle alltså kunna förvänta sig protester från boende
i dessa områden. En genomgång av samrådsredogörelsen från vägutredningen
visar emellertid att inga fastighetsägare av hyreshus eller bostadsrättsföreningar
i dessa områden yttrade sig över förslaget. När arbetsplanen ställdes ut yttrade sig bostadsrättsföreningarna Porkala (lägenheter, HSB) i Akalla och Vålberg
(radhus, HSB) vänster om trafikleden i Järfälla. Båda föreningarna oroar sig för
buller och försämrad luftkvalitet. Vålberg vill att Förbifarten dras i tunnel och
Porkala att vägen läggs i tunnel och att trafikplats Akalla får ett annat läge. Våren
2015 har grannskapsföreningen Trevliga Porkala organiserat ett antal möten och
aktiviteter för att få till stånd en överdäckning av Förbifarten vid Akalla. Varken
ägare av hyresfastigheter, andra bostadsrättsföreningar eller hyresgästföreningar
i Hjulsta har lämnat skriftliga synpunkter.
Vilken strategi ska man välja?

Vilket mål man har med sitt motstånd hänger samman med hur man upplever
sin roll – som samverkanspartner eller blockerare. Bedömer man att chanserna
till blockering är små kanske man väljer att påverka delar av ett projekt som man
upplever som särskilt problematiska, som till exempel Ekerö kommun gjorde. Av
yttrandena i olika faser av utredningsarbetet kan man se att miljögruppers mål
och strategier har varierat både över tid och mellan grupperna. Djurgården-Lilla
Värtans Miljöskyddsförening har konsekvent hävdat att en tvärled inte alls behövs
och att den inte skulle lösa regionens transportproblem. I sitt gemensamma yttrande över vägutredningen argumenterade 26 miljögrupper på samma sätt mot
båda alternativen Förbifart Stockholm och Ålstensleden/Diagonal Ulvsunda.
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Men vissa grupper, också sådana som undertecknat det gemensamma yttrandet,
förordade i egna yttranden Diagonal Ulvsunda som ett mindre dåligt alternativ
och många hade dessutom synpunkter på enskildheter när det gäller Förbifart
Stockholms dragning och utförande.
Planeringsprocessen för Förbifart Stockholm kan föras in under begreppet
”governance”. Governance är inte entydigt definierat, men brukar beskrivas som
olika former av ”mjuk” styrning där offentliga och ofta privata aktörer samverkar
i nätverk av varierande slag. Parterna i nätverken hålls samman av bland annat
gemensamma behov av resurser och utfallet ofta är en följd av förhandlingar.195
De resurser som krävs för till exempel ett projekt som Förbifart Stockholm är
Trafikverkets uppdrag och kompetens (delvis upphandlad av privata företag),
statens och regionens gemensamma finansiering samt kommunernas planmonopol och mark. I processen har ingått både formella förhandlingsomgångar
som resulterat i finansierings- och genomförandeavtal och återkommande samråd. Också olika gruppers medverkan i samråden kan delvis passas in governancemodellen. Däremot faller överklaganden och rättsprövningar utanför ramen.
	Ett antal forskare har utifrån fallstudier visat att vissa villkor måste vara uppfyllda för den typ av förhandlingar som governance förutsätter. Jon Pierre och
Göran Sundström drar slutsatsen att det inte är nödvändigt att parterna i ett nätverk är överens i sak, inte ens i problemformuleringar. De kan ingå i samarbeten
med olika målbilder men enas om en policy som ger alla en ”någorlunda rättvis”
utdelning.196 Patrik Tornberg, som särskilt studerat infrastrukturplanering, lyfter
på motsvarande sätt fram att samverkansprocesser (mellan stat och kommun)
måste präglas av sensemaking – ambitionen att skapa en situation där parterna
har samma förståelse för ett ärendes karaktär.197
	Det är på denna punkt som miljögrupperna tvingas inta en ambivalent hållning. Samråden kring Förbifart Stockholm har syftat till att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt för nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet. Mål
för projektet har varit att göra det möjligt att färdas mellan de norra och södra
delarna utan att belasta Stockholms centrala delar samt att förbättra framkomligheten på infartslederna.
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	De som inte ställer upp på de premisserna har svårt att ingå i den form av
samarbete som samråden förutsätter.
	Trafikverket har under resans gång efter överläggningar träffat stegvisa överenskommelser med båtklubbar, ridskolor, villaägarföreningar etcetera som ogillat projektet men efter förhandlingar fått vissa krav tillgodosedda så att de inte
längre aktivt motsätter sig projektet. Till och med den känsliga och segslitna
konflikten kring trafikplatsen på Lovö och Ekerövägens ombyggnad har kunna
föras till en förhandlingslösning där alla parter har fått kompromissa men slutresultatet blivit acceptabelt för de flesta.
I ett viktigt avseende skiljer sig emellertid samråden med just miljögrupperna
från samråd med andra intressenter. Ingen miljögrupp har deltagit i några regelrätta förhandlingar och de har inte heller önskat att få göra det, för överenskommelser bygger på kompromisser och de flesta krav som miljögrupperna framfört
uppfattar de själva som icke-förhandlingsbara. För till exempel Arbetsgruppen
Rädda Grimstaskogen skulle det varit otänkbart att nöja sig med att bron över
Lambarfjärden ersattes med en tunnel, även om förändringen kan ses som en
framgång. De ”motbud” som grupperna framfört i samråd – inte bara om förstudien utan även om vägutredningen och arbetsplanen – har varit ”klimatsmart
stadsplanering”, utbyggd kollektivtrafik och bättre förhållanden för gående och
cyklister – det vill säga ingen Förbifart. För Vägverket/Trafikverket, liksom för
andra tunga intressenter i regionen, var detta bud i praktiken överspelat redan
innan vägutredningen inleddes. Man har alltså inte varit överens om frågans
”karaktär”.
Skillnaden i synsätt framgår till exempel av Trafikverkets fastställelsebeslut
där det konstateras att ”då regeringen gett tillåtlighet till E4 Förbifart Stockholm, med de tunnellägen som redovisas på kartan till beslutet, behandlas skrivelser i vilka behovet av trafikleden ifrågasätts inte vidare”.198 I den skrivelse där
Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening överklagar Trafikverkets beslut
beskrivs detta som ett förbud från Trafikverket att diskutera frågan.199 Men regeringen stödjer Trafikverkets hållning: ”Vad de klagande anfört ifråga om behov
av en förbifart, alternativa lösningar, ny tillåtlighetsprövning och förbifartens
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oförenlighet med miljömålen och andra samhälleliga mål prövas därför inte i
detta ärende.”200
	Det enda inslag i projektet som har viss likhet med en kompromiss mellan
Trafikverket och en miljögrupp är att Föreningen Rädda Järvafältet avstått från
att överklaga fastställelsebeslutet sedan Trafikverket som kompensation för det
måttliga intrånget i Hansta naturreservat åtagit sig att hitta ny plats för och flytta
en motocrossbana. Magnus Nilsson, ordförande i föreningen, har vid en intervju
förklarat: ”Man kan inte alltid vänta sig att segra i matchen. Ibland får man vara
nöjd med att ha gjort ett mål.”201
	Om målet är att stoppa ett projekt finns emellertid inte plats för några kompromisser och alltså inte heller möjligheter att gå in i samarbetsrollen. Erfarenheten visar dock att målet nästan aldrig uppnås. Projekt har fördröjts, men så
gott som alltid återuppstått. Som Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening
skriver i överklagandet av fastställelsebeslutet:
Dessutom handlar ”Förbifarten” om tröghet: ett projekt som föddes för mer än
ett halvt århundrade sedan och som sedan dess rullat framåt av sin egen tyngd,
därtill stöttat av bil- och byggbranschens mäktiga lobbyorganisationer och politikernas oförmåga att tänka om. Ett sådant projekt må vara stendött – likväl har
det ett evigt liv.202

Kanske är det emellertid så att det för miljögrupper ibland känns bättre att kämpa och misslyckas än att kompromissa. Ty governance, på det sätt som begreppet
vanligtvis används, förutsätter att deltagarna är villiga att ingå i ett politiskt spel,
låt vara att det kan utspelas på en annan arena än den traditionellt politiska. I sin
föreläsning 1919 Politik als Beruf utvecklar den tyske sociologen och maktforskaren Max Weber sin syn på politikens etik: att politiska handlingar bör styras av
ansvarsetik (Verantwortungsethik) i motsats till övertygelsetik eller sinnelagsetik
(Gesinnungsethik).203 En ansvarsetiker är medveten om att världen är ofullkomlig
och att en handling ger konsekvenser som man måste ansvara för. Ansvarsetikern
tvingas, enligt Weber, inte sällan att göra kompromisser och tillgripa etiskt tvek89

samma handlingar för att uppnå ett gott mål. Sinnelagsetikern däremot låter sin
övertygelse styra handlandet. Weber anser inte att sinnelagsetikern är ansvarslös,
men lägger ansvaret ”någon annanstans”.
Målet för hans handlingar är att ständigt på nytt blåsa liv i [sin] glöd, handlingar
som utifrån sina möjliga konsekvenser är fullständigt irrationella och som kan ha
värde uteslutande i kraft av att vara förebilder.204

Politikern däremot måste ta ansvar inte bara för ett resultat utan också för processen som leder till resultatet. Handlingar ska inte bara vara förebilder. Sinnelagssetikern blir därför en dålig politiker (men kan vara en god människa).
I ett mail skriver Stig Sjöstedt, Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen, att han
inte accepterar att de två etiska principerna är oförenliga; övertygelse och ansvar
måste kunna gå hand i hand: ”Genom att protestera mot ett för nuvarande och
kommande generationer ohållbart projekt tar vi ansvar.”205 Men de alternativ
gruppen vill erbjuda Trafikverket innebär åtgärder istället för Förbifarten, inte
”förbättringar” av leden. Han har alltså inte samma förståelse som Trafikverket
för vad frågan handlar om, och tar inte ansvar för några kompromisser.
	DN:s politiska krönikör Viktor Barth-Kron konstaterar att Förbifart Stockholm skapat ett ställningskrig som Miljöpartiet och miljörörelsen inte kunnat
vinna: ”Det är alltid lätt att vara efterklok, men inför nästa strid kan Förbifartens
motståndare ha skäl att fundera över sina strategier. Den hårda antingen-ellerretoriken – pengarna ska gå till kollektivtrafik, inte vägar – bidrog till att låsa
positionerna på ett olyckligt sätt. Istället för en bredare diskussion om vilka
vägar (österleden?) och vilken kollektivtrafik, har alla sedan åratal grävt ner sig i
vart sitt hörn där de som medger behovet av vägar också är för Förbifart Stockholm.”206
För en grupp som insett att Förbifarten med stor sannolikhet kommer att
byggas behöver det emellertid inte vara meningslöst att kämpa en idag lönlös
kamp om det kan medverka till att förstärka bilden av gruppen som principfast
inför kommande strider.
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	Det är emellertid inte så att alla aktörer med en miljöskyddsagenda alltid är
oförmögna eller ovilliga att gå in i medspelarrollen. Länsstyrelsen till exempel är
som både rådgivande och tillsynsmyndighet kraftigt involverad i planeringsprocessen utan att för den skull göra avkall på sin professionalism och integritet. En
miljögrupp kan också vara samverkansvillig i vissa situationer och blockerare i
andra. När metoden med fördjupade miljöbedömningar anammades av Stockholms stad i mitten av 1990-talet bildades Storstockholms miljöorganisationers
trafikråd, SMTR, för att just fungera som samarbetspartner till stadsbyggnadskontoret. SMTR lade fram ett eget förslag till trängselskatt och den trafikplan,
Ett hållbart trafiksystem i Stockholmsregionen, som föreningen antog den 17 januari 2000 (och skickade till regeringen), har visserligen som första punkt att
projekteringen av yttre tvärleden ska stoppas men att andra vägar ska upprustas
och miljöanpassas i många fall genom att överdäckas och förläggas i tunnel.
Trafikverkets syn på miljögrupperna

Också för Trafikverket är miljöfrågorna viktiga även om de måste jämkas samman med ekonomiska och sociala hänsyn inom ramen för vad som är tekniskt
och ekonomiskt möjligt. Traditionellt kännetecknas infrastrukturverken av en
ganska ”teknisk” kultur. Sedan 1990-talet finns emellertid miljösakkunniga på
Vägverket/Trafikverket, både på central nivå och på regionerna. Deras uppgift är
bland annat att säkerställa att verkets miljöpolicy följs. Där sägs bland annat att:
Trafikverket ska leda en utveckling där transportsystemets negativa påverkan på
miljö och hälsa minskar, samtidigt som förutsättningarna för resor och transporter förbättras […] Vi verkar för att samhällets miljömål inom områdena klimat,
hälsa och landskap nås genom att vidta åtgärder för
• ett energieffektivt transportsystem med begränsad klimatpåverkan
• minskade luftföroreningar, buller och minskad användning av farliga ämnen
• att bibehålla och stärka natur- och kulturvärden.207
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För projektets miljösamordnare är miljögruppernas krav och aktiviteter ett stöd
i kontakterna med tekniker: ”Då är det inte bara vi som är besvärliga”, säger en
av miljösamordnarna.208
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Vad är ett bra beslut?
Var den sträckning och det utförande som Förbifart Stockholm till sist kom
att få den ”bästa” lösningen eller ens en ”bra” lösning? Olika intressenter ger
säkert olika svar på den frågan. Men om frågan omformuleras – Skulle det
ha gått att finna en bättre lösning? – vad blir då svaret? Fallet Förbifart
Stockholm visar att genomförandet av ett stort infrastrukturprojekt förutsätter
svåra avvägningar mellan politiska, ekonomiska, tekniska och miljömässiga
intressen.
En tillfredsställande lösning

Inom fysisk planering beskrivs ofta planerings- och projekteringsprocesser som
en tratt där man börjar med ett brett anslag: Först problem- och målformuleringar och därefter en genomgång av medel, det vill säga alla tänkbara åtgärder
för att nå det önskvärda målet. Sedan skalar man successivt bort åtgärder som
inte leder till målet eller som är mindre effektiva än andra tills man slutligen har
identifierat en lösning och genomför den.209 Både Trafikverkets fyrstegsmodell
och åtgärdsvalsstudier (se kapitlet Nya regler från år 2013) kan ses som exempel
på tratt-tänkande. Det var emellertid länge sedan man övergav illusionen att
om man bara kan skaffa sig rätt information om alla möjliga alternativ skulle
man kunna arbeta sig fram till den ”bästa” lösningen. Ingen människa och inget
system klarar av att agera helt rationellt. Eftersom det dessutom i regel finns
flera involverade intressenter som kan ha olika uppfattningar om vad som är
”bäst”, så är ambitionen i regel att finna något som är ”tillfredsställande”, byggt
på en sammanvägning av olika intressen på ett sätt som särskilt tekniker inte
alltid uppfattat som rationellt. I praktiken innebär det att ett projekt måste arbeta steg-för-steg och inte sällan göra omvägar i det som i beslutsteori kallas för
”muddling through”.210
Flera forskare har visat att formerna för infrastrukturplanering under 200093

talet påtagligt rört sig i riktning från strikt rationalitet mot pragmatism vilket
också speglas i den pågående förändringen av regelverket.211
	Den statliga infrastrukturplaneringen har sedan 1990-talet i vissa avseenden blivit mer komplicerad i och med att kommunal medfinansiering blivit
allt vanligare och inslag av privatfinansiering kan förekomma (dock inte för
Förbifart Stockholm). Miljölagstiftningen har skärpt kraven på miljöhänsyn,
och rättsprövning och överklaganden kan fördröja projekt och sätta gränser för
vilka lösningar som är tillåtliga.
Olika förutsättningar på olika arenor

Fallet Förbifart Stockholm visar tydligt de stora skillnaderna i förutsättningarna på den politiska arenan och den tekniska. Trafikverkets, liksom stadsbyggnadskontorens, tjänstemän, kan arbeta med långsiktiga projekt. De har relativt
tydliga mål som leder till ett begränsat antal möjliga åtgärdsval. På den politiska
arenan är man däremot styrd av korta mandatperioder, skiften av majoriteter
och inte minst av koalitioner där olika parter har olika mål. Införandet av trängselavgifter är ett ofta åberopat exempel på att ett visst medel kan vara ett sätt
att uppnå helt olika mål: styra trafikanter bort från privatbilism respektive att
finansiera nya vägar som förbättrar tillgänglighet för privatbilism.
Planeringen av Förbifart Stockholm har pågått under fyra mandatperioder
där majoriteterna har skiftat på nationell och lokal nivå. Frågan om prioritering
och finansiering av infrastruktursatsningar har därför överförts från kommunstyrelser och fullmäktigeförsamlingar till förhandlingsgrupper som träffat överenskommelser om paketlösningar. Det som kännetecknar sådana uppgörelser är
att de är avsedda att överleva majoritetsskiften och även att det inte ska gå att
bryta ut enskildheter.
	Det har ofta framhållits att governancestyrning är praktisk men samtidigt
problematisk eftersom den inte alltid är helt transparent och gör ansvarsfrågorna otydliga.212 Den Förbifart Stockholm som nu håller på att byggas är givetvis
en del i en både nationell och regional trafikpolitik, inte en trafikteknisk åtgärd,
men frågan vilken eller vilka politiker som har störst ansvar för att vägen faktiskt
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byggs är inte lätt att besvara. Tre personer kan ändå pekas ut som särskilt ansvariga i formell mening.
	Den ena är kommunstyrelsens dåvarande ordförande på Ekerö, Peter Carpelan (M), som tog en politisk risk när han övergick från att motarbeta Förbifarten
till att istället förhandla om kompensation, trots att Ekeröborna 10 år tidigare
med stor majoritet sagt nej till Västerleden. Den andra är Carl Cederschiöld
(M) som deltog i Dennisuppgörelsen och som i egenskap av finansborgarråd
fick föra uppgörelsen genom fullmäktige, och som senare som statens förhandlingsman skapade en uppgörelse i Stockholmsförhandlingen. Det ironiska är
att ingen av dessa två egentligen varit tillskyndare av en västerled. Den tredje
är infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) som var föredragande
när regeringen beslöt att avslå överklagandena. Under sina år som riksdagsledamot (1996–2010) skrev hon ett antal gånger under på partimotioner om ökade
satsningar på infrastrukturutbyggnad i Stockholmsregionen, men drev aldrig
speciellt frågan om Förbifart Stockholm.
	Om några politiker ska pekas ut som särskilt viktiga för genomförandet
av Dennispaketet och Förbifart Stockholm är det landstingspolitikerna Claes
Åstrand (S) och Elwe Nilsson (M) – båda från ”hajburen”. I den blocköverbryggande samverkan mellan moderater och socialdemokrater, som fram till
mitten av 1990-talet var relativt vanlig i infrastrukturfrågor, har de värnat om
och försvarat Dennisuppgörelsen inte minst när den attackerats av delar av det
egna partiet.
Effektivare infrastrukturplanering

År 2011 utgav projektet SATSA, Samverkan för effektivt transportsystem i
Stockholmsregionen, en idéskrift om hur planeringsprocesserna för infrastrukturprojekt skulle kunna bli effektivare.213 Projektet anknyter till den definition
som Transportinfrastrukturkommittén formulerat:
Den fysiska planeringensprocessen ska vara utformad så att samhällsviktiga transportinfrastrukturprojekt kan planeras med den kvalitet som behövs, på så kort

95

tid som möjligt varvid den miljöhänsyn och det demokratiska inflytande och den
rättssäkerhet för enskilda som följer av lag ska säkerställas (min kursivering).214

SATSA identifierade ett antal problem på systemnivå som man kan känna igen
från Förbifart Stockholm: osäker finansiering, otydliga politiska överenskommelser och oöverblickbara parallella processer. Idéskriften innehåller en rad
intressanta iakttagelser och kloka råd för hur man riggar och genomför infrastrukturprojekt, men den vänder sig i första hand till väg- och spårbyggare och
stadsplanerare. Som framgår av fallet Förbifart Stockholm, är det emellertid just
miljöhänsynen och det demokratiska inflytandet som försinkat processen, kostat pengar men också förhoppningsvis, på vissa punkter, förbättrat det slutliga
resultatet. Miljöhänsyn liksom rättssäkerhet för enskilda kan tekniker och stadsplanerare bygga in i sin planering, och reglerna om samråd syftar till att säkra det
demokratiska inflytandet. Men i en representativ demokrati är det i första hand
de politiska partierna som svarar för det demokratiska inflytandet, och politisk
osäkerhet kan räknas som en riskfaktor i infrastrukturplanering men knappast
förebyggas.
Politiker och tjänstemän

Diskussionen om roll- och arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän och
om politikernas handlingsutrymme är ständigt pågående.215 Självfallet är det så
att ju mer komplicerat ett verksamhetsområde är, desto mer behöver politiker
professionella yrkesgruppers stöd med beslutsunderlag. I idealmodellen är det
material som politikerna får från tjänstemännen politiskt neutralt; i praktiken
är det dock knappast möjligt för tjänstemän att frigöra sig från värderingar,
som kanske inte uppfattas som direkt partipolitiska men ändå leder till politiska
ställningstaganden. I Stockholms stadshus talade man på 1960-talet om att det
fanns sex partier; de fem som var företrädda i kommunfullmäktige samt ”stadsbyggnadspartiet” bestående av drivande tjänstemän på stadsbyggnadskontoret
med citys förnyelse på agendan.216
	När det gäller samhällsplanering, inte minst infrastrukturplanering, skulle
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man kunna säga att tjänstemännen – region-, stads- och trafikplanerare – tillhandahåller politikerna en bygglåda där byggklossar kan plockas upp och användas i olika kombinationer. Olika klossar kan användas för att uppnå olika
mål, och företrädare för olika partier kan vilja plocka de som bäst lämpar sig för
respektive partis särskilda mål.
Som framgår av prologen har samrådsprocessen för RUFS 2001 haft avgörande betydelse för valet av sträckning för den yttre tvärleden. I samrådsunderlaget för regionplanen, utformat av regionplane- och trafikkontorets planerare,
presenteras två olika alternativ för regionens utveckling: ett med satsning på den
centrala regionkärnan och ett begränsat antal kompletterande regionala ”kärnor”
samt ett med ett flertal delregionala kärnor. De två alternativen presenterades
med lite olika uppsättningar av byggklossar som till exempel infrastrukturinvesteringar. Samrådsunderlagets karaktär av ”bygglåda” betonas:
De alternativa planstrukturerna är inte färdiga planförslag utan illustrationer av
det samlade utrednings- och planarbetet och en redovisning av konsekvenser.
[…] De olika planelementen kan kombineras på många olika sätt. Det är möjligt
att skapa en ny planstruktur genom att sammanföra delar från de olika alternativen.217

De förhandlingar och kompromisser, både vertikala mellan stat och region/kommun och horisontella mellan företrädare för olika kommuner och olika partier,
som idag är regel vid större projekt låser i praktiken uppläggningen, det vill säga
kombinationen av åtgärder. I detta konkreta fall resulterade de parallella processerna kring regionplanen och Stockholmsberedningen i en regional strategi,
som samtliga kommuner i regionen och de politiska majoriteterna ställde sig
bakom. Här ingick både planerna för regional utbyggnad och trafiklösningar,
vägar och spår. Uppgörelser av detta slag förutsätter kompromisser och ingen
part får alla sina önskemål tillgodosedda men paketet uppfattas som rimligt
tillfredsställande.
I SATSA-skriften anges ”försiktigt politiskt beslutsfattande” som ett problem
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vid infrastrukturplanering.218 Berättelsen om Förbifart Stockholm kan sägas bekräfta försiktigheten men samtidigt göra den begriplig. Det har inte varit så
lätt för många politiker, särskilt socialdemokrater, att ta sig fram i den steniga
terrängen.
	När Dennisöverenskommelsen skulle godkänna i Stockholms kommunfullmäktige kommenterade Carl Cederschiöld att det inte alltid är så lätt att vara
politiker:
Det är mycket lätt att säga nej – att säga nej är det enklaste som finns. Det var
en gång en klok man som sade – han blev sedermera landshövding på kuppen –
att säga nej kan vilken idiot som helst göra; det som kräver styrka, kunskap och
förmåga är att säga ja vid rätt tidpunkt.219

För politiker finns emellertid ytterligare en möjlighet: att säga ”ja, men…” och
lista sina förbehåll eller skjuta på beslutet.
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DEL 3: Nya regler från år 2013
Inledningsvis beskrev jag projektet Förbifart Stockholm som i många avseenden ”typiskt”. Planeringen inför Förbifart Stockholm är avslutad och redan
historia också i så måtto att regelverken vid infrastrukturplanering ändrats i
flera avseenden under resans gång, särskilt år 2013 då de förslag som framlagts av Transportinfrastrukturkommittén trädde i kraft.220 Ändå är Förbifartens planeringsprocess alltjämt typisk. Statliga utredningar tillsätts för att
lösa konkreta problem men lika ofta för att kodifiera förändringar som redan
pågår och inslag i planeringen av Förbifarten, som var nya när de pågick, är
nu etablerade.
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Lagar och rekommendationer
De förslag som Transportinfrastrukturkommittén presenterade var dels ändringar i väglagen och lag om byggande av järnväg, dels rekommendationer om
hur Trafikverket skulle samverka med regioner och kommuner.
Nya finansieringsformer

I beskrivningen av planeringsprocessen framhålls framför allt finansieringslösningen som avtalades år 2007 i Stockholmsförhandlingen som en innovation;
aldrig förr hade lokal trängselskatt använts för att finansiera ett vägbygge. I samband med den statliga infrastrukturplanen 2010–2022 infördes också möjligheten för privata och offentliga aktörer som kommuner och regioner att medfinansiera statliga infrastrukturinvesteringar.
År 2013 infördes trängselskatt också i Göteborg, där för att finansiera det så
kallade Västsvenska paketet. Motiv för medfinansiering är inte bara ekonomiska, utan medfinansiering beskrivs också som ett sätt att uppnå ett gemensamt
ansvarstagande mellan Trafikverket och berörda kommuner. Medfinansieringsavtalen kan göra att projekt blir bättre anpassade i tid till lokalt och regionalt
planerade åtgärder. De kan också bli bättre anpassade till lokala eller regionala
behov och staten kan påverkas att göra andra prioriteringar än vad Trafikverket
egentligen önskat.221
Tre planeringsfaser blir en

Propositionen om det nya planeringssystemet, som trädde i kraft år 2013, uttrycker en förhoppning om att väg- och järnvägsbyggande och planering ska få
en god anknytning till övrig samhällsplanering och till miljölagstiftningen:
Planeringsprocessen syftar till att samordna planeringen av vägar och järnvägar med den regionala utvecklingsplaneringen, det regionala tillväxtarbetet och
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kommunernas planering samt till att åstadkomma ett effektivt och rättssäkert
plangenomförande.222

Projektet Nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet är ett tydligt exempel på
hur Trafikverket tillmötesgått den regionala och kommunala planeringen och att
valet av alternativet Förbifart Stockholm påverkats av de regionala preferenserna.
Här har Förbifarten i praktiken legat steget före regeländringarna.
I ett annat avseende syftar förändringar i väglagen till reella förändringar som
ska göra planeringsprocessen enklare och snabbare. De tre planeringsstegen –
förstudie, vägutredning och arbetsplan – har ersatts med en sammanhållen process, en vägplan. Samrådskretsen är densamma som efter ändringar av väglagen
men samrådet sker löpande.
I propositionen uttrycks förhoppningen att det ska bli enklare för enskilda
att överblicka processen.223 Kraven är nu högre på Trafikverket att utifrån förhållandena i det enskilda fallet, löpande beskriva aktuellt läge i planeringen och
syftet med pågående samrådsaktiviteter. I författningskommentaren till väglagens nya formuleringar sägs att ”samrådsunderlaget i tidiga skeden ska fokusera
på frågor som rör lokaliseringen, medan det i senare skeden ska fokusera på utformningen av vägen. Samrådet ska dock i både tidiga och senare skeden omfatta
miljöpåverkan”.224
	Erfarenheterna från Förbifart Stockholm visar emellertid att det inte är vare
sig entydigt eller lätt att förklara var i en planeringsprocess man befinner sig
under det löpande samrådet: När är syftet att få kompletterande information
från allmänheten och när är syftet att snarare låta eventuellt berörda få föra fram
sina farhågor? Det är inte hellre lätt att förklara – och få acceptans för – vilka
alternativ som inte längre är aktuella.
Även om de tre planeringsfaserna har lagts samman tillämpar Trafikverket
för stora projekt i grunden samma arbetsmodell som tidigare med tillägget att
projekt numera inleds med en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som följer fyrstegsmodellen.225 I en ÅVS ska man ta hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder
och kombinationer av dessa. Avsikten är att en bred grupp av intressenter ska
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inbjudas till dialog. På så sätt hoppas Trafikverket få hjälp att hitta hållbara och
kostnadseffektiva åtgärder men också skapa realistiska förhoppningar.
	Ett bra exempel på hur en ÅVS kan läggas upp finns i projektet Tvärförbindelse Södertörn. Sedan början av 1990-talet hade Vägverket/Trafikverket arbetat
med planeringen av Södertörnsleden (numera benämnd Tvärförbindelse Södertörn), en tvärförbindelse mellan Huddingevägen och E4. Under den långa planeringstiden hade projektet kommit att delas upp i delsträckor utan redovisning
av samlade bedömningar. Projektet hade gått så långt som till arbetsplan som
fastställts men överklagats. Då begärde Trafikverket i februari 2013 hos regering
att få göra om planeringen.226 Detta gjordes i form av en ÅVS med medverkan
av Trafikverket, samtliga berörda kommuner, länsstyrelsen och landstinget och i
dialog med Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet, lokala handelskammaren och några företrädare för lokala näringslivet. ÅVS-rapporten redovisar en rad
åtgärder som bör vidtas där det ingår inte bara en väg utan också trimning av
befintliga vägar, förbättring av cykelvägar, attraktivare knytpunkter med mera
liksom anläggandet av Spårväg Syd.227
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Den tröga politiken
Syftet med regeländringarna år 2013 var att effektivisera planeringen för vägar och järnvägar. Genomgången av planeringsprocessen för Förbifart Stockholm pekar emellertid på att problemen med de finansierings- och planeringsformer som tillämpas både nu och tidigare inte är tekniska eller juridiska
utan i första hand politiska.
Generellt gäller att många politiska beslut är av det slaget att en ny majoritet
kan fatta ett nytt beslut som upphäver det tidigare. Skattesatser kan höjas och
sänkas, förmåner och regleringar införas och avskaffas. En reform kan införas
”på prov” och justeras efter hand. För större investeringar gäller andra förutsättningar. Man kan inte bygga en del av en trafikled på prov, vilket det tidigare
finansborgarrådet Carl Cederschiöld (M) påpekat i ett seminarium om makten
och trafiken i Stockholm:
Jag tror att Åsa [Romsson, MP] har rätt, när det gäller [biltullarna], att de blev så
framgångsrika och att stockholmarna förvisso inte med jättestor men dock med
majoritet röstade för dem, det var ju att det visade sig att man kunde testa dem
och det fungerade. Nu är problemet med både Citybanan och Förbifart Stockholm, att man inte kan bygga för att se om det fungerar och sedan ta bort, utan
man måste bestämma sig.228

Trots försök att göra planeringsprocessen snabbare också för stora projekt är
det ofrånkomligt att den tar så lång tid att politiska majoriteter hinner komma
och gå. Det är troligt att det också fortsättningsvis behövs Stockholmsförhandlingar, Västsvenska paket, Sverigeförhandlingar etcetera. Gemensamt för dessa
förhandlingsuppgörelser är att de löper över många år, att ambitionen är att de
ska undertecknas av så många partier som möjligt och att de innehåller många
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delar, både objekt och finansiering, som är beroende av varandra. De ska inte gå
att, som Bengt Dennis sa, plocka russinen ur kakan.229
	När objekten senare är upptagna i nationella eller regionala infrastrukturplaner och när genomförandeplanering inleds kan det vara svårt för allmänheten
att se vilka förutsättningar som är ”låsta”. Det kan också vara svårt för politiker att förklara varför man, som företrädare för ett parti, kan ha fått överge en
tidigare ståndpunkt för att få andra parters stöd för ett önskat projekt: varför
man accepterat en Västerled för att få igenom en Österled eller införa styrande
trängselavgifter.
	Detta är emellertid inget nytt. I dessa dagar då blockpolitikens fördelar (tydlighet) och svagheter (låsningar) debatteras kan det vara klokt att minnas att vi
i Sverige i långa tider haft – och i vissa kommuner ännu har – en tradition med
blocköverskridande, långsiktiga och pragmatiska uppgörelser.
Är Förbifarten redan föråldrad?

I många avseenden skulle planeringen av Förbifart Stockholm inte ha blivit så
annorlunda om den styrts av de nya planeringsformerna som infördes år 2013.
Däremot skulle kanske resultatet, själva trafiklösningen, bli något helt annat om
projektet skulle inledas idag. Med tanke på de långa planeringsperioderna för
stora infrastrukturprojekt kan man konstatera att många i vissa avseenden är
”föråldrade” redan innan de tas i bruk. Under planeringsprocessen har, som
framgår ovan, många uttalat att Förbifarten inte den ”bästa” lösningen. Om
Förbifart Stockholm är en ”bra” lösning kan inte avgöras förrän om ett antal decennier då vi vet hur miljömålen kan uppnås, hur ”bilsamhället” utvecklats och
om trafikanter accepterar att färdas i så långa tunnlar som Förbifarten erbjuder.
Skulle då infrastrukturprojekt kunna genomföras snabbare och resultaten
kanske bli bättre om teknikernas inflytande ökade och politikernas minskade?
Leder dagens rollfördelning till suboptimering genom att teknikerna väljer att
inte föra in nya redskap, idéer, i planeringsprocesser som uppfattas som färdigförhandlade? Under arbetet med vägutredningen studerades Diagonal Ulvsunda med uppriktigt intresse av projektmedarbetare både på Vägverket och på
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Konsortiet Förbifart Stockholm. Som framgår av Vägverkets beslut år 2006 om
vägutredningen valdes alternativet Förbifart Stockholm inte bara för att det bäst
skulle leda till att projektmålen uppnåddes utan också för att Diagonal Ulvsunda
knappast skulle ha accepterats av kommunpolitikerna som riktat in den lokala
planeringen på Förbifarten.
	Här är det värt att hålla i minnet att den politiska demokratins uppgift inte
är att vara maximalt effektiv utan att spegla medborgarnas önskemål och värderingar. Att de politiska processerna är långsamma och trögrörliga ska inte ses
som ett problem utan som en inbyggd metodik. För en politiker är det bra att
vara beslutskapabel men bättre att vara förankrad, och förankringar kräver tid.
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Bilaga
planeringsprocessen för förbifart stockholm
i sammanfattning
2001 januari
	Maj–juni
december

Förstudien inleds.
Samråd.
Förstudierapport klar.

2002 april
Vägverket Region Stockholm beslutar inleda vägutredning.
september
Val, vänstermajoritet i Stadshuset och riksdagen.
oktober– 	Tidigt samråd i syfte att samla information.
november
2003 mars–april

Samråd om förslag till vägutredning.

2005 sommaren

Vägutredningen ställs ut. Remiss.

2006 september
			
oktober		
			

Val, borgerlig majoritet i Stadshuset och riksdagen.
Stockholmsförhandlingen inleds.
Vägverket Region Stockholm översänder ärendet till
Vägverket för beredning inför ansökan om tillåtlighet.

2007 juni–augusti
		
december

Inbjudan att delta i beredningsremiss inför ansökan om
tillåtlighet.
Stockholmförhandlingen avslutas, vägen är finansierad.

2008 maj	Ansökan skickas in till regeringen.
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september	Namninsamling med 12 200 namn inlämnas till
		
departementet.
november	Regeringen begär komplettering.
2009 januari
Inbjudan att yttra sig över komplettering.
mars	Komplettering skickas in till regeringen.
		
Arbetsplanen påbörjas.
september	Regeringen beslutar om tillåtlighet.
oktober–
Samråd om arbetsplanen (med fortsatta kontakter till
december
februari 2011).
december	Ett antal organisationer begär rättsprövning av regerings		
beslutet.
2010 september

Val, borgerlig majoritet i Stadshuset och i riksdagen.

2011 mars	Dom i Högsta förvaltningsdomstolen – regerings		
beslutet står fast.
april	Avtal träffas om en trafiklösning för Drottningholm.
juni
Heritage Impact Assessment för världsarvet Drottning		
holm inleds.
maj–augusti	Arbetsplanen ställs ut. Remiss.
2012 november	Trafikverket Region Stockholm begär att arbetsplanen
		
ska fastställas.
2013 oktober
Trafikverket (Planprövning) fastställer arbetsplanen.
december	Beslutet överklagas av fyra organisationer.
2014 maj	Regeringen avslår överklagandena, beslutet vinner laga
		
kraft.
augusti
”Första spadtaget.”
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september
Förhandlingar inleds i mark- och miljödomstolen.
		
Val. Vänstermajoritet i Stadshuset och i riksdagen.
oktober	Regeringen ”fryser” projektet till 1 maj 2015.
december
Frysningen upphävs. Arbetet får fortsätta.
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