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1. INLEDNING 

 

Stora infrastrukturprojekt byggs idag i stor utsträckning över hela världen, speciellt där 

tillväxt och befolkningsökning är som störst. Ett svenskt exempel på en sådan region är 

Stockholmsområdet. Inom politiska kretsar finns idag en etablerad idé om att det krävs stora 

investeringar i infrastruktur för att klara av den förväntade befolkningsökningen och för att 

främja framtida tillväxt. Stockholmsregionen beräknas växa med omkring 400 000 invånare 

till 2030.
1
  

       Centralt i Stockholms framtida planering finns idén att utveckla en flerkärnig region med 

fungerande transportmöjligheter däremellan för att öka den tillgängliga arbetsmarknaden och 

möjligheter till transporter. Förbifart Stockholm
2
 är en nyckel i den omvandlingen och är det 

största enskilda svenska infrastrukturprojektet i modern tid. Förbifart Stockholm är en 

trafikled som huvudsakligen är förlagd i tunnel och sträcker sig från Kungens Kurva i söder 

till Häggvik i norr. Dess syfte är att minska trafikmängden i centrala Stockholm och på 

Essingeleden, att minska trafiksystemets sårbarhet och att binda samman de södra och norra 

länsdelarna.  

       Bygget av en trafikled väster om centrala Stockholm har diskuterats i många år, dock 

under olika namn och sträckningar. Den process som leder fram till det slutgiltiga byggandet 

är komplex och innefattar många aktörer, viljorna är många och ett projekt av den här 

storleken är inte bara en regional fråga. I och med att projektet tar stora mängder resurser i 

anspråk och ger omfattande effekter på samhället i stort, på grund av förbättrade 

transportmöjligheter, stora kostnader och miljöpåverkan, breder projektet ut sig till att bli en 

nationell angelägenhet. 

       I en process av den här betydelsen och storleken är det inte alltid uppenbart varför vissa 

beslut fattas och varför ett specifikt projekt blir byggt och ett annat inte. Påverkansfaktorerna 

är många och att få en överblick över processen är inte alltid lätt för allmänheten. Rationella 

beslut ska fattas men maktrelationer och påtryckningar från olika håll så som allmänhet, 

ideella organisationer och andra aktörer kan ha stor påverkan på det slutgiltiga beslutet. I den 

här uppsatsen försöker vi kartlägga aktörer, argument och det underliggande 

förhandlingsspelet för att slutligen få en bild av vilka som har den avgörande makten i ett 

projekt som Förbifart Stockholm.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att, med utgångspunkt i teorier om aktörer, maktrelationer och 

rationalitet, analysera de tongivande aktörerna bakom projektet E4 Förbifart Stockholm. 

Genom att applicera teorierna på empiri inhämtad från bland annat intervjuer och offentliga 

handlingar vill vi synliggöra de maktstrukturer som existerar i de processer som föranleder 

megaprojekt som Förbifart Stockholm. För att kunna synliggöra maktrelationerna i projektet 

så kommer vi att kartlägga de viktigaste aktörerna och beskriva den formella 

ansvarsfördelning som fanns i den process som ledde fram till regeringens beslut att tillåta 

                                                           
1
 Trafikverket (2011)a, s. 12 

2
 I uppsatsen används Förbifart Stockholm och Förbifarten synonymt 
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genomförandet av projekt Förbifart Stockholm.  Följande frågeställningar har formulerats för 

att tydliggöra syftet med arbetet: 

 

– Hur såg ansvarsfördelningen i planeringsprocessen ut? 

– Hos vilka aktörer fanns makten att påverka det slutgiltiga beslutet? 

 

1.2 Metod 

För att uppnå syftet med uppsatsen har ett kvalitativt tillvägagångssätt använts. I det här 

kapitlet beskrivs hur vi gått till väga för att besvara arbetets frågeställningar. 

       Inledningsvis i arbetet med den här uppsatsen genomfördes en litteraturstudie. För att få 

en djupare insyn i projektet har intervjuer genomförts med representanter för olika aktörer 

inom processen. De skriftliga källorna har bland annat bestått av böcker som gav oss de 

teoretiska begreppen, artiklar som gett oss en inblick i debatten och vilka argument som 

används, officiella handlingar som exempelvis Trafikverkets
3
 utställelsehandlingar och 

remissvar från en stor mängd aktörer. Dessa skriftliga källor har gett oss information om 

aktörerna och argumenten och även en bild av de maktstrukturer som funnits i processen. Via 

granskning av remissvar har vi fått mycket information om många aktörers syn på projektet. 

       För att komplettera de skriftliga källorna, synliggöra maktstrukturer och få en djupare 

inblick i processen har vi även genomfört intervjuer. Intervjuobjekten valdes på grund av 

deras delaktighet, insyn och kunskap om projektet. Vi har intervjuat Riggert Andersson som 

under processen var projektchef för Förbifart Stockholm på Trafikverket, Lars Nyberg som är 

miljö- och planeringsdirektör på Länsstyrelsen i Stockholms län och Leif Kåsthag, 

planeringssamordnare i Ekerö kommun. 

       Intervjuerna har genomförts som telefonintervjuer där svaren har antecknats. Detta gör att 

vi riskerar att missa saker som kroppsspråk då vi inte haft någon visuell kontakt med 

intervjupersonen, vi ansåg dock ändå att telefonintervjuer skulle vara tillräckliga för att få ut 

den information vi behövde från intervjuerna. 

       De intervjuer vi genomfört har endast varit kvalitativa intervjuer, vi har inte delat ut några 

enkäter eller genomfört några andra mer kvantitativa undersökningar. Vi har före intervjuerna 

skaffat oss en grundläggande förståelse för projektet genom studier av artiklar och tidigare 

forskning på området, vilket är viktigt för att kunna föra ett informativt och konstruktivt 

samtal med intervjupersonen. Intervjuernas huvudsyfte har varit att få en uppfattning om den 

bakomliggande maktstrukturen och mer informell och svårtillgänglig information. 

Intervjuerna har till största del varit av respondantkaraktär vilket innebär att vi strävat efter att 

få en uppfattning om intervjupersonens egen bild av maktrelationerna
4
, men de har även haft 

mindre inslag av informantkaraktär i och med att även ren information efterfrågades.
5
 I 

intervjuerna har vi haft en låg grad av standardisering, vilket innebär att vi inte haft klart 

uppställda frågor med en specifik ordning utan snarare försökt utveckla ett samtal med den 

intervjuade där vi för en dialog och ställer uppföljningsfrågor beroende på vad som tidigare 

                                                           
3
 I arbetet används genomgående Trafikverket även om verket till största del gick under 

namnet Vägverket under processens gång 
4
 Esaiasson et al (2012), s. 253 

5
Ibid, s. 227-228   
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sagts och vad som passar bäst i det enskilda fallet. Detta ger den intervjuade stort utrymme att 

svara på frågorna med egna ord, något som var viktigt för oss eftersom vi i intervjuerna 

efterfrågade information om bakomliggande maktförhållanden.
6
 

 

1.3 Källkritik 

I ett arbete som behandlar ett till viss del kontroversiellt ämne är det viktigt att ta hänsyn till 

vilka källor man använder och dessa källors politiska sympatier och åsikter, speciellt om de 

har en uttalad negativ eller positiv åsikt om projektet. Vi har i arbetet gjort allt vi kan för att ta 

hänsyn till olika källors subjektivitet.  

       Vid intervjuer med kommunala företrädare, är det politiker som uttalar sig och politiker 

kan normalt inte uttrycka sig helt fritt utan de måste ta hänsyn till att de representerar sitt parti 

och måste därför i viss mån anpassa sina uttalanden efter partiprogram och dylikt. Denna 

företeelse kallas för tendens
7
 och är något som vi haft i åtanke då vi använt oss av källor med 

en uttalad partipolitisk tillhörighet. 

 

 

2. TEORI 

 

I det här kapitlet presenteras arbetets teoretiska utgångspunkter. Inledningsvis presenteras en 

aktörsanalys som används för att analysera aktörerna i processen, därefter behandlas 

begreppet om makt.  

 

2.1 Aktörsanalys 

För att förstå beslutsprocessen är det viktigt att förstå de inblandade aktörernas roller, vilka 

kan kartläggas genom att göra en aktörsanalys. Aktörer kan exempelvis vara statliga 

institutioner, privatpersoner, föreningar eller kommuner. Det främsta syftet är att särskilja de 

aktörer med stort inflytande i processen från de aktörer som haft mindre inflytande, alltså att 

undersöka vilka aktörers åsikter och krav som har stort inflytande på beslutsfattarna.
8
 I en 

aktörsanalys utgår man från projektets mål och ser till vilka aktörer som missgynnas eller 

gynnas av beslutet, vilka som har relevant kunskap och vilka som har inflytande över 

processen. 

       Vid genomförandet av en aktörsanalys radas inledningsvis tänkbara aktörer upp, därefter 

delas de upp i olika fack beroende på deras inflytande i processen. Kategorierna beskrivs 

nedan: 

– Primära aktörer är de aktörer som mest påverkas av ett beslut, dvs. människor vars 

dagliga liv direkt berörs av det planerade projektet. De primära aktörernas inflytande 

över beslut som fattas i samhället är normalt liten, men när det är deras välbefinnande 

som påverkas blir de av större betydelse för beslutsfattarna. Informationen de tilldelas 

angående beslutet bör vara omfattande men samtidigt lättförståelig.
9
 

                                                           
6
 Patel et al (2003), s. 78 

7
 Esaiasson et al (2012), s. 285 

8
 Brown et al (2002), s. 66 

9
 Ibid, s. 68 
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– Sekundära aktörer inkluderar bland annat beslutsfattarna, de aktörer som sitter på den 

tekniska expertisen och andra aktörer som väger tungt i beslutsprocessen. De påverkas 

inte nämnvärt av projektet och bör inte tillåtas dominera debatten. De sekundära 

aktörernas expertkunskaper kompletterar de lokala Primära aktörernas kunskaper och 

en god dialog mellan grupperna kan vara mycket fruktbar för processen.
10

 

– Externa aktörer är de aktörer som genom lobbyism kan påverka beslutsfattarna. De 

påverkas inte direkt av beslutet och bör inte tillåtas få samma utrymme i debatten som 

de primära och sekundära aktörerna. Exempel på externa aktörer kan vara icke-statliga 

företag och organisationer, allmänhet som inte räknas in bland de primära aktörerna 

samt inflytelserika privatpersoner. Ofta anses dessa aktörer ha högre status i samhället 

än de primära aktörerna och är ofta bland de mest högljudda i debatten, även om de 

inte bör tillåtas ta för stor plats i debatten bör de heller inte uteslutas helt.
11

  

 

Denna indelning i fack kan göras genom att placera aktörerna i en modell som har inflytande 

på den horisontella axeln och grad av påverkan på den vertikala axeln. De primära aktörerna 

påverkas i hög grad av beslutet men har normalt inte mycket inflytande i beslutet, de hamnar 

således uppe till vänster i figuren. De sekundära aktörerna har mer inflytande men påverkas 

inte i lika hög grad av beslutet som de primära aktörerna. De placeras därmed mer till höger 

och något längre ner i figuren. De externa aktörerna hamnar långt ner i figuren då de inte 

nämnvärt påverkas av beslutet, dock kan deras inflytande variera kraftigt.
12

 I Figur 1 

presenteras ett exempel på hur indelningen kan se ut. 

                                                           
10

 Brown et al (2002), s. 68-69 
11

 Ibid, s. 69 
12

 Ibid, s. 70 
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Figur 1 Aktörsanalys, Källa Brown et al (2002) 

 

2.2 Maktbegreppet 

Makt är ett grundläggande och betydelsefullt begrepp inom samhällsplanering. Dock har flera 

åsikter lagts fram genom åren som delvis motstrider varandra.  

       En grundläggande teori angående makt har lagts fram av statsvetaren Robert A. Dahl. 

Dahls beskrivningar av maktteori har blivit uppmärksammade och vida kända. Dahl beskriver 

sin grundläggande idé genom frasen ”A har makt över B i sådan utsträckning att A kan få B 

att göra någonting som B annars inte skulle göra”
13

. Aktörerna A och B kan exempelvis vara 

individer, företag eller andra organisationer. 

 

Maktutövning i planering av stora projekt 

Makt och rationalitet är något som behandlas av Bent Flyvbjerg i en studie som granskat 

ombyggnationen av Ålborgs centrum och som beskrivs i boken Rationality and Power. 

Studien demonstrerade att rationalitet är kontextberoende och att kontexten består av makt.
14

 

Flyvbjerg menar att den aktör som har makt har möjlighet att definiera verkligheten snarare 

än att försöka upptäcka vad verkligheten verkligen är. Grundläggande för aktörer i 

maktposition är att definiera verkligheten genom att definiera vad som är rationellt.
15

 När 

rationalitet och makt möts i en öppen konfrontation är det makten som går segrande i de flesta 

fall.
16

 Att de som sitter på störst makt har stor möjlighet att påverka vad som ses som 

                                                           
13

 Dahl, Robert A (1957), s. 202-203 
14

 Flyvbjerg, Bent (1998), s. 2 
15

 Ibid, s. 227 
16

 Ibid, s. 232 
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rationellt är tydligt i många fall i en demokrati. När en debatt angående en specifik fråga 

uppstår har de olika partierna ofta olika syn på vilken den rationella lösningen är. Vad man 

själv ser som rationellt har sin grund i bland annat politisk ideologi och tidigare erfarenheter. 

Normalt går även här det parti med mest makt, vilket inom politiken oftast innebär störst 

väljarstöd, segrande ur debatten. Flyvbjerg anser dock att det kan innebära en svaghet i en 

fungerande demokrati och att rationalitet alltför ofta underkastas makt.
17

 Trots detta ses dock 

makt inte av Flyvbjerg som enbart något negativt, utan snarare huvudsakligen som något 

positivt och produktivt.
18

 

       Megaprojekt inom infrastruktur, dit Förbifart Stockholm räknas, definieras normalt som 

stora projekt som kostar minst en miljard dollar eller som ådrar sig omfattande 

uppmärksamhet från politiker och från allmänheten på grund av dess stora påverkan på 

samhället och miljön.
19

 Megaprojekt uppförs idag i stor utsträckning över hela världen. 

Fenomenet har kommenterats av många och har bland annat kallats ”Great war of 

Independence from Space” medan Bill Gates har döpt det till ”friktionsfri kapitalism” där han 

menar att friktionen i samhället består av avstånd. Avstånd ses som ett allt större problem i 

samhället och enorma summor pengar investeras i att få så friktionsfria transporter som 

möjligt, oavsett om det gäller kommunikation eller transporter av energi, varor eller 

människor.
20

 Problemet med dessa investeringar är att de har en viss tendens att i 

byggnadsskedet vara betydligt dyrare än kalkylerat och, åtminstone inledningsvis, ha problem 

med att uppnå de beräknade inkomstmålen när de är färdigställda. Exempel på detta är bland 

annat kanaltunneln mellan Frankrike och England som översteg budgeten med ca 80 % och en 

nybyggd internationell flygplats i Denver som översteg budget med nästan 200 %, båda 

projekten hade även inledningsvis betydligt mindre intäkter än beräknat.
21

 Att projekten har 

en tendens att gå över budget anser Flyvbjerg vara ett tecken på att planerare och övriga som 

är positiva till projektet är allt för optimistiska i sina ekonomiska kalkyler eller rent av 

avsiktligt missvisande för att få projektet att verka mer attraktivt. Om kalkylerna visar sig vara 

fel kan konsekvenserna bli att resurser spenderas på fel ställe vilket i slutändan drabbar 

finansiärerna och användarna av den slutgiltiga produkten, oavsett om det rör sig om privata 

investerare eller skattebetalare.
22

 

       Flyvbjerg pekar i sin bok Rationality and Power även på skillnaden mellan formell 

politik och realpolitik, liksom formell rationalitet och realrationalitet. Med realpolitik menar 

vi en pragmatisk sorts politik som förs utanför de formella ramarna, med ett sådant synsätt 

hamnar konflikter och liknande friktioner i processen i centrum för analysen. Ofta ses 

konflikter i samhället som någonting negativt och något som behöver begränsas och lösas i 

det tysta. Flyvbjerg menar dock att de sociala konflikterna är det som håller ett öppet samhälle 

samman och kallar dem rent av för pelarna som håller uppe det demokratiska samhället. Att 

lösa konflikter i det dolda kan ses som att undertrycka friheten eftersom möjligheten att ta del 

                                                           
17

 Flyvbjerg, Bent (1998), s. 234 
18

 Ibid, s. 5 
19

 Capka, J. Richard (2004) 
20

 Flyvbjerg et al (2003), s. 2-3 
21

 Ibid, s. 5 
22

 Ibid, s. 20 
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i och påverka konflikter är en viktig del av en öppen demokrati.
23

 De organisationer eller 

individer som förespråkar genomförandet av ett megaprojekt har dock en tendens att förbise 

ordinarie tillvägagångssätt när det kommer till bland annat transparens (öppenhet) i processen, 

detta kan vara på grund av okunskap eller att de ser de ordinarie tillvägagångssätten som 

kontraproduktiva när det kommer till att genomföra projektet. Allmänheten tenderar att inte 

ha samma insyn och möjlighet att påverka processen bakom megaprojekt jämfört med andra 

områden, vilket kan ha sin grund i att allmänheten generellt tenderar att vara negativt inställda 

till uppförandet av megaprojekt.
24

 

 

 

3. HISTORISK BAKGRUND 

 

I det här kapitlet presenteras en historisk tillbakablick angående infrastruktur i 

Stockholmsområdet, i synnerhet planeringen av en västlig förbifart förbi Stockholm. 

       I Stockholm under början av 1900-talet begränsades all landburen trafik i nord-sydlig 

riktning av den så kallade getingmidjan, det vill säga den måste passera Gamla Stan och 

Slussen. Senare tillkom Västerbron mellan Södermalm och Kungsholmen, men när 

personbilismen tog fart på allvar under efterkrigstiden började behovet bli akut för en 

förbifartsled som kunde avlasta trafiksituationen i innerstaden. År 1960 antogs en trafikplan 

som gick ut på att bygga en motorvägsring runt Stockholm.
25

 Projektet fullföljdes aldrig men 

en av de högst prioriterade sträckorna, Essingeleden, stod färdig redan 1966
26

 och därmed 

hade en förbifart byggts och innerstadstrafiken kunde avlastas. Essingeleden dimensionerades 

för en trafiknivå på 80'000 fordon/dygn men trafikeras idag av det dubbla.
27

 Förutom att den 

är överutnyttjad är det viktigt att Essingeleden fungerar som den ska eftersom det inte finns 

några rimliga alternativa sträckor att använda sig av. Närmaste bron över Mälaren västerut 

ligger i Strängnäs.
28

 Att bygga en ytterligare förbifart sågs av många som en angelägen åtgärd 

för att minska sårbarheten i trafiksystemet. 

 

3.1 Essingeleden 

Idag är Essingeleden den enda större vägen som kan användas för att passera Stockholms 

innerstad eller ta sig direkt mellan de södra och norra länsdelarna. Essingeleden sträcker sig 

mellan Solna och Västberga och är idag Sveriges mest trafikerade väg. Sedan leden invigdes 

år 1967 har ingen kapacitetsökning skett på vägsidan trots att befolkningen i regionen ökat 

med 500 000 invånare och att bilparken ökat med 400 000 bilar. I och med den kraftigt ökade 

trafiken i regionen och bristen på kapacitetsökning har Essingeleden med tiden blivit en 

                                                           
23

 Flyvbjerg, Bent (1998), s. 6 
24

 Flyvbjerg et al (2003), s. 5 
25

 Engwall et al (2005), s. 13 
26

 Nationalencyklopedin, Uppslagsord: Essingeleden 
27

 Stadsbyggnadskontoret (2008), s. 2 
28

 Intervju Lars Nyberg 12-04-02 
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överanvänd och sliten vägsträcka och med detta följer att reparationer och underhållsarbete 

måste utföras regelbundet med avstängningar som följd.
29

 

 

3.2 Planering av en ny västlig förbindelse 

En ny vägförbindelse väster om centrala Stockholm har varit under diskussion i över 40 år. 

Redan år 1966 föreslogs i en regionalplaneringsskiss byggandet av tre parallella leder väster 

om centrala Stockholm. En av dem, Kungshattsleden, var planerad att ha ungefär samma 

sträckning som dagens Förbifart Stockholm. I princip samma led fanns även med i 

Stockholms stads översiktsplan och i regionalplanen från 1991. 

       Banverket och Vägverket (vilka båda nu ingår i Trafikverket) har båda utrett olika 

alternativ för en nord-sydlig förbindelse väster om E4:an. I en utredning år 1990 

presenterades sju olika alternativ; en väg över den östligaste Kärsön, en över Färingsö, en 

över norra Lovön-Färingsö-Ekerö och fyra olika över Lovön med anslutningar dels i Slagsta 

och dels i Kungens kurva.
30

 

 

3.3 Dennispaketet 

År 1990 utsåg regeringen Bengt Dennis till förhandlingsman med uppgift att samla regionens 

olika aktörer i ett försök att få till stånd en överenskommelse om ett antal åtgärder i det 

samlade trafiksystemet. 1992 slöts en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, 

Folkpartiet och Moderaterna som bland annat inkluderade projekt Västerleden. 

Förhandlingsgruppen gav Vägverket i uppgift att utreda de fyra alternativen med sträckning 

över Lovön vidare. De övriga alternativen förkastades på grund av olika anledningar, som 

exempelvis en allt för stor inverkan på befintlig bebyggelse eller att broar var svåra att 

anpassa till landskapet. Förhandlingsgruppen accepterade slutligen ett förslag för en väg över 

Lovön, delvis förlagd i tunnel. Förslaget utgjorde underlaget i ett par olika utredningar innan 

projektet Västerleden lades ner år 1997 på grund av att det inte hade stöd i den nybildade 

regeringen.
31

 

 

3.4 RUFS 2001 och framåt 

I den regionala utvecklingsplanen som presenterades år 2001 (RUFS 2001) introducerades en 

strategi för regionens framtid som involverade utvecklandet av en flerkärnig region. För att 

åstadkomma detta framhölls att uppförandet av en yttre förbifart var av betydelse för att binda 

samman de olika kärnorna och avlasta regioncentra. År 2000 sammansattes parlamentariskt 

en utredningsgrupp med uppgift att lämna förslag på insatser som skulle förbättra 

trafiksystemet i Stockholms län. År 2002 redovisade utredningsgruppen en lista med åtgärder 

där E4 Förbifart Stockholm var ett önskvärt projekt. År 2006 utsåg regeringen ännu en 

förhandlingsgrupp, med Carl Cederschiöld som chefsförhandlare. Gruppen hade till uppgift 

att åstadkomma en uppgörelse om prioritering och finansiering av de större 

infrastrukturprojekt som länge varit under diskussion i Stockholmsregionen. År 2007 lyckades 

förhandlingsgruppen få till stånd en uppgörelse mellan Stockholmsregionen och staten om en 

                                                           
29

 Trafikverket (2011)a, s. 12 
30

 Ibid s25 
31

 Ibid s25 
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regional plan för utbyggnad av trafiksystemet. Uppgörelsen sträckte sig mellan 2008 och 2020 

och omfattade cirka 100 miljarder kronor. I paketet ingår Förbifart Stockholm. Uppgörelsen 

fastslog vidare att planering och utförande av framtida infrastrukturprojekt skulle hanteras i de 

kommande nationella och regionala infrastrukturplanerna. Avsiktsförklaringen som var 

resultatet av de av Cederschiöld ledda förhandlingarna klargjorde att staten och regionen hade 

ett gemensamt ansvar för finansiering och genomförande av Förbifart Stockholm genom dels 

trängselskatter som ansamlas över 30 års tid och dels genom ett statligt anslag om fem 

miljarder kronor.
32

 När Förbifart Stockholm står färdig införs även trängselskatt på 

Essingeleden.
33

 Vägverkets planeringsarbete inleddes år 2001. Trots att Vägverket, som 

tidigare nämnts, redan framtagit en arbetsplan för västerleden var man tvungen att börja om 

från början med utredningsarbetet. Anledningarna var flera men den formella anledningen var 

införandet av miljöbalken år 1999 vilket ledde till att projektet var tvunget att anpassa sig till 

den nya lagstiftningen. Målet med utredningen var att hitta det alternativ som bäst: 

 

• knyter samman de norra och södra länsdelarna och gör det möjligt att färdas mellan dessa 

utan att belasta Stockholms centrala delar, 

• förbättrar framkomligheten på infartslederna, 

• förbättrar möjligheterna att genom utjämnad tillgänglighet få en gemensam arbets- och 

bostadsmarknad för hela regionen, 

• möjliggör en flerkärnig region, 

• ger förutsättningar för utveckling i en region med stark tillväxt, 

• skapar en förbifart för långdistanstrafik. 

 

Efter vägutredningen fanns tre huvudalternativ för att tillfredsställa dessa mål, dessa var E4 

Förbifart Stockholm, Diagonal Ulvsunda och Brommagrenen. Det sistnämnda avskrevs dock 

från utredningen eftersom det inte ansågs tillfredsställa projektmålen och inte heller hade 

några miljömässiga fördelar jämfört med de andra alternativen. Kvar som alternativ fanns 

alltså Diagonal Ulvsunda och Förbifart Stockholm. Diagonal Ulvsunda skulle gå från 

Kungens kurva, huvudsakligen i tunnel, via Ulvsunda industriområde och därefter ansluta till 

dagens E4 norr om Kista. Det skulle alltså ha blivit en något östligare sträckning, närmare 

Stockholms centrum jämfört med den planerade Förbifarten. Efter fortsatta utredningar kom 

Vägverket att rekommendera att projektet Förbifart Stockholm skulle genomföras. Detta 

gjordes av flera anledningar, dels att det var det alternativ som man kommit fram till bäst 

skulle tillgodose projektmålen, dels att projektet hade ett brett stöd i regionen och dels för att 

projektet även långsiktigt löser Ekerö kommuns transportförsörjning.
34

 År 2009 beslutade 

regeringen att ge tillåtelse åt projektet.
35

 En karta över den planerade sträckningen visas i 

figur 2. 

                                                           
32

 Trafikverket (2011)a, s. 25 
33

 Trafikverket (2011)b, s. 2 
34

 Trafikverket (2011)a, s. 29 
35

 Regeringskansliet (2009) 
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Figur 2 Sträckning för Förbifart Stockholm. Källa: Kleja, Monica (2008) 
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4. PLANERINGSPROCESSENS STRUKTUR 

 

Här presenteras strukturen i de formella processer som ägde rum under planerandet at 

Förbifart Stockholm. Inledande presenteras en sammanfattning av den översiktliga processen 

varefter vägplaneringsprocessen beskrivs. 

 

4.1 Processen i stort 

Idén om en västlig förbifartsled har diskuterats under många år. Den formella 

planeringsprocessen angående Förbifart Stockholm kan dock sägas ha påbörjats när 

regeringen gav Trafikverket i uppdrag att utreda förbättrad vägkapacitet över Saltsjö-

Mälarsnittet. Trafikverkets process börjar, som beskrivs under kapitel 5.2, med en förstudie. 

Redan under förstudien genomfördes samrådsmöten, vilket innebär att allmänhet och andra 

aktörer har möjlighet att yttra sig angående de planer som tas fram.
36

 Arbetet med att hålla 

projektet transparent och öppet för alla kan synas genom hela processen. Ett flertal gånger har 

planerna skickats ut på remiss, vilket ger organisationer, företag, myndigheter och allmänhet 

möjlighet att sätta sig in i projektet och uttrycka sina synpunkter.  

       Trafikverket valde att förorda Förbifart Stockholm i oktober 2006. Motiveringen var att 

Förbifart Stockholm skulle bli mindre skadlig för miljön än Diagonal Ulvsunda vars 

sträckning gick närmare centrala Stockholm.
37

 Ungefär samtidigt med Trafikverkets 

förordande uttalade sig de fyra partiledarna i den nyvalda alliansregeringen positivt angående 

förbifarten i ett uttalande angående trängselskatt.
38

 

       Som tidigare nämnts utsåg regeringen år 2006 Carl Cederschiöld till förhandlingsman i en 

grupp som skulle förhandla fram en överenskommelse angående en infrastrukturlösning i 

Stockholms Län (den så kallade Stockholmsförhandlingen). Gruppen skulle komma överens 

om prioriteringar och förslag till finansiering av åtgärder i väg- och järnvägsinfrastrukturen 

i Stockholms län. I förhandlingsgruppen ingick en delegation från regionen bestående av 16 

personer, inklusive representanter från Stockholms Läns landsting, Stockholms stad och 

länets kommuner. Bland dessa fanns även samtliga sju riksdagspartier representerade. Till 

gruppen knöts även representanter från Handelskammaren, LO och kommunstyrelse-

ordföranden från Uppsala, Västerås och Enköping.
39

 Med andra ord var det en grupp som 

innefattade och representerade så gott som samtliga folkvalda institutioner inom regionen. 

Förhandlingarna skedde med utgångspunkt i de nationella målen om miljö och tillväxt. 

Hänsyn har även tagits till de förslag och visioner som anges i RUFS 2001 då de fortfarande 

ansågs vara aktuella av förhandlingsgruppen.
40

 

       Ur resultaten av förhandlingarna framgår att Förbifart Stockholm är ett av de 

infrastrukturprojekt som får högst prioritet eftersom kapacitetsbristen över Saltsjö-

Mälarsnittet riskerar att resultera i en funktionell delning av regionen i en sydlig och en 

                                                           
36

 Trafikverket (2001), s. 4 
37

 Intervju Riggert Andersson 2012-02-29 
38

 Reinfeldt et al (2006) Dagens Nyheter 
39

 Cederschiöld (2007), s. 4 
40

 Ibid, s. 6 
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nordlig del.
41

 En finansiell lösning till Förbifarten förhandlades också fram
42

, även om 

finansieringslösningen verkar ha ändrats sedan dess, bland annat genom att en ökad del av 

projektet ska finansieras av trängselskatter. Stockholmsförhandlingen fick stor politisk 

förankring i regionen och kom att ligga till grund för senare regionala plandokument. Bland 

annat Länsplanen för regional infrastruktur som framställdes av Länsstyrelsen 2010.
43

  

       Tillåtlighetsprövning av regeringen godkändes år 2009 men med ett antal villkor som 

skulle uppfyllas av Trafikverket. 

       Förbifarten ska gå igenom flera kommuner, vilka i Sverige har stor makt att bestämma 

om vad som händer inom kommunens gränser på grund av det kommunala självstyret. Varje 

kommun måste ha en aktuell kommunal översiktplan som omfattar kommunens yta. 

Översiktplanernas syfte är att ge vägledning i beslut om användningen av mark- och 

vattenområden och kan ses som kommunens strategiska dokument för framtida utveckling. 

Dokumentet är inte juridiskt bindande, men ger vägledning när kommunen ska besluta om 

projekt som är aktuella inom deras fysiska yta, exempelvis Förbifart Stockholm inom Ekerö 

kommun.
44

  

       Förutom de kommunala översiktsplanerna finns det detaljplaner. Detaljplanerna är 

överenskommelser mellan kommunen och markägarna angående hur mark får användas. Inom 

en kommun finns flera detaljplaner om olika markområden. Till skillnad från översiktsplanen 

är en detaljplan juridiskt bindande.
45

 När ett projekt som Förbifart Stockholm ska byggas tar 

det mycket mark i anspråk. När Förbifartens utställelsehandlingar lades fram i maj 2011 

hamnade arbetsplanen i konflikt med nästan 90 olika kommunala detaljplaner. När konflikter 

uppstår omarbetas eller upphävs detaljplanerna i de berörda delarna.
46

 

       Under processens gång har förhandlingar och möten mellan aktörerna ägt rum med syftet 

att komma fram till en lösning med så brett stöd som möjligt.
47

 

 

4.2 Vägplaneringsprocessen 

Den formella planeringsprocessen bakom ett vägprojekt av nationellt intresse består av flera 

steg. Det första kallas Förstudie där Trafikverket i det här fallet analyserade behovet av en ny 

nord-sydlig förbindelse väster om Stockholm. En översiktlig analys över miljö-

konsekvenserna genomfördes och Trafikverket drog slutsatser om vilka konsekvenser och 

effekter ett bygge skulle få för regionen. Slutsatsen blev att vägkapaciteten över Saltsjö-

Mälarsnittet behövde förstärkas.  

       Förstudien följdes av en Vägutredning där tre alternativ utreddes i det här fallet. 

Alternativen var Förbifart Stockholm, Diagonal Ulvsunda och Kombinationsalternativet. 

Förslagen utreddes, sammanställdes och skickades ut till remissinstanserna. Bland annat de 

direkt berörda kommunerna och Trafikverket förordade Förbifart Stockholm. Under 

                                                           
41

 Cederschiöld (2007), s. 10 
42

 Ibid, s. 23-24 
43

 Länsstyrelsen Stockholms län (2010), s. 36 
44

 http://www.boverket.se/ b. (12-05-05) 
45

 http://www.boverket.se/ a. (12-05-06) 
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vägutredningen framställdes även en beredningsremiss som år 2007 skickades ut till alla 

centrala myndigheter, kommunerna i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms län, 

Stockholms landsting samt ett urval av organisationer och företrädare för näringslivet. 
48

 

       Efter åtgärder utifrån remissvaren i vägutredningsskedet följde tillåtlighetsprövningen då 

Trafikverket lämnade in en framställan till regeringen, vilket skedde år 2008. Efter att ha 

åtgärdat vissa synpunkter från regeringens sida lämnades en slutgiltig framställan in som 

regeringen godkände år 2009.  

       När tillåtlighetsprövningen är godkänd av regeringen kvarstår Arbetsplanen. Här framtas 

detaljerade planritningar över vägens sträckning samt över områden som tas i anspråk under 

byggnadsskedet, inklusive tillfälliga vägar och hamnar. I arbetsplanen tas även en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) fram som i detalj beskriver projektets påverkan på miljö 

och omgivning. När förslaget till arbetsplanen var klart hölls ett antal samrådsmöten där 

allmänhet, markägare, organisationer och myndighetsföreträdare bjöds in och fick möjlighet 

att ställa frågor och lämna synpunkter om arbetsplanen.  

       När arbetsplanen anses vara komplett lämnas den in till Länsstyrelsen för godkännande, 

varefter den även lämnas in till Trafikverkets huvudkontor för fastställelse. När arbetsplanen 

är fastställd följer en period då det är möjligt att överklaga arbetsplanen innan den sista fasen, 

själva byggandet, påbörjas.
49

 En illustration av den formella vägplaneringsprocessen 

presenteras i Figur 3. Noterbart är att det är en bild över just den formella vägplanerings-

processen vilket innebär att kommunikationslänkar till tongivande aktörer, exempelvis 

kommunerna, helt utelämnats.  

 

 

                                                           
48
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49
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Figur 3. Den formella vägplaneringsprocessen. Källa: Trafikverket 

 

 

5. AKTÖRER OCH ANSVARSOMRÅDEN 

 

Nedan följer en översiktlig beskrivning av de viktigaste aktörerna i beslutsprocessen. Varje 

aktörs ansvarsområde i processen samt deras inställning till projektet beskrivs översiktligt. 

 

5.1 Trafikverket 

Trafikverket (tidigare Vägverket) är den verkställande aktören inom projekt Förbifart 

Stockholm. Trafikverket är ett statligt verk som agerar på regeringens uppdrag och bland 

annat ansvarar för Sveriges nationella vägnät.
50

 De har således haft stort ansvar inom 

planeringsprocessen. Inom projekt Förbifart Stockholm ansvarar Trafikverket för 

                                                           
50

 http://www.trafikverket.se/ a. (12-05-02) 
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framställning av förstudie, vägutredning, tillåtlighetsprövning, arbetsplan och upphandling av 

entreprenörer.
51

 Eftersom de har ett så stort ansvar under processen har de också stor 

möjlighet att påverka de beslut som fattas. Under förutredningen bestämmer Trafikverket 

vilka vägdragningar som ska utredas. I och med att de gör själva utredningen och således får 

en komplett och övergripande bild väger deras ord och rekommendationer också tungt för 

andra aktörer. 

       Trafikverket är positiva till projektet då man anser att det kommer främja regionen på 

flera sätt. Under förstudien togs flera alternativ upp men Vägverket rekommenderade 

Förbifart Stockholm då det bäst ansågs tillgodose projektets övergripande mål och det var 

även det alternativ som hade störst stöd av andra aktörer. Trafikverket anser att vägbygget 

kommer binda ihop en i nuläget tudelad region genom bättre trafikförbindelser vilket tillåter 

människor att jobba längre ifrån hemmet.
52

 Trafikverket anser även att bygget kommer ge 

ökade förutsättningar till ökad tillväxt och välstånd genom att binda samman regionen och på 

så vis utöka den tillgängliga arbetsmarknaden. Ett annat mål med bygget är att minska den 

övergripande sårbarheten som finns i dagsläget då Essingeleden i princip är den enda 

genomfartsleden, vilket Trafikverket anser att Förbifart Stockholm kommer göra på ett 

effektivt sätt.
53

 

 

5.2 Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket är den statliga myndighet som har överblick över miljöarbetet i Sverige. 

Deras uppgift är att samordna, följa upp, och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. 

I arbetet med utbyggnad av nord-sydliga förbindelser i Stockholmsregionen har 

naturvårdsverket fått ärendet att yttra sig angående Trafikverkets miljökonsekvens-

beskrivning. Naturvårdsverket menar att vägutredningens projektmål har varit allt för snäva 

och att de saknar en tydlig koppling till de nationella miljökvalitetsmålen och de 

transportpolitiska delmålen.
54

 

       Vidare anser Naturvårdsverket att det vid stora investeringar i infrastruktur är mycket 

viktigt att ta stor hänsyn till hur det föreslagna projektet påverkar möjligheterna att nå de 

nationella miljömålen. Varken Diagonal Ulvsunda eller Förbifart Stockholm bedöms av 

Naturvårdsverket vara förenliga med miljöbalkens bestämmelser, samtidigt som 

kombinationsalternativet inte anses vara tillräckligt utrett för att en jämförande bedömning 

ska kunna göras. Naturvårdsverket menade att flera myndigheter tillsammans bör utreda andra 

alternativ som kan bidra till att klimatmålen nås.
55

 

       Under senare år har ett fortlöpande samråd skett mellan regeringen och olika intressenter 

om finansiering och planläggning av infrastruktursatsningar i Stockholmsområdet, av vilka 

Förbifarten är en viktig del. De intressenter som deltagit har varit Trafikverket, Stockholms 

stad, Kommunförbundet Stockholms län, Stockholms läns landsting, samt Stockholms 
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länsstyrelse.
56

 

       I februari 2012 utkom Naturvårdsverket med ett remissvar där de anser att Trafikverket 

måste komplettera en stor mängd uppgifter till miljödomstolen innan byggnationen kan 

inledas.
57

 Det handlar huvudsakligen om bortledande av grundvatten och uppförande av olika 

anläggningar i samband med byggandet av Förbifarten. 

 

5.3 Länsstyrelsen i Stockholms län 

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och finns som namnet föreslår representerad i varje län. 

Den fungerar huvudsakligen som en länk mellan kommuner och allmänhet på ena sidan och 

regering, riksdag och centrala myndigheter på den andra. En viktig uppgift som faller på 

Länsstyrelsen är att, genom att väga samman de olika statliga verkens synpunkter, 

sammanställa ett enhetligt utlåtande från statens sida när så krävs. Detta kan exempelvis gälla 

frågor om transporter och infrastruktur.
58

 

       I samband med ett vägbygge av Förbifart Stockholms storlek uppstår många sidofrågor 

som måste utredas. Inte minst under byggnadsskedet blir påverkan på omgivningen stor, 

vilket resulterar i att stor hänsyn måste tas till hur miljön påverkas. Länsstyrelsen har jobbat 

med bland annat miljöprövningar för olika byggen som måste prövas separat, exempelvis de 

tillfälliga hamnar som ska anläggas på Lovön under byggnadstiden. De har även jobbat med 

miljöprövning av hur grundvattnet kommer påverkas.
59

 

       En annan av Länsstyrelsens uppgifter har varit att godkänna den MKB som framtagits av 

Trafikverket. Efter att Trafikverket år 2006 valt att förorda Förbifart Stockholm framför 

alternativet Diagonal Ulvsunda har fortlöpande möten mellan Trafikverket och Länsstyrelsen 

ägt rum, där innehållet och utformningen av Trafikverkets MKB har diskuterats. Den 

slutgiltiga MKB skickades in i maj 2009 och godkändes därefter av Länsstyrelsen.
60

 

       Länsstyrelsen i Stockholms län var inledningsvis i planeringsprocessen negativt inställda 

till genomförandet av projekt Förbifart Stockholm i den form som föreslagits. Anledningen 

var att de ansåg att Diagonal Ulvsunda var att föredra. Främsta motiveringen var att Diagonal 

Ulvsunda, till skillnad från Förbifart Stockholm, inte skulle passera det kulturhistoriskt 

viktiga Lovön. De menade även att Mälaren skulle skonas från påverkan och att Diagonal 

Ulvsunda skulle avlasta trafiken i innerstaden på ett effektivare sätt eftersom den skulle gå 

närmare centrum än Förbifart Stockholm.
61

 

       Landshövdingen uttryckte sig på följande sätt i ett pressmeddelande: 

Läget är ett annat nu, säger Per Unckel. Liksom förra gången bedömer vi att det blir svårt att 

undvika en påtaglig skada på riksintresset kulturmiljö med alternativet Förbifart Stockholm. 

Men i en samlad bedömning där också riksintresset av en nord-sydlig vägförbindelse vägts in 
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liksom det starka stödet från berörda kommuner anser vi att regeringen kan tillåta att 

Förbifart Stockholm byggs.
62

 

       I en intervju med Stockholms läns miljöchef Lars Nyberg framkom att kommunerna hade 

väldigt stor del i Länsstyrelsens förordande av Förbifart Stockholm. Utifrån de regelverk som 

Länsstyrelsen följer framgår att de måste ta hänsyn till kommunernas åsikter i frågan. När 

kommunerna visade sig vara överens om att Förbifart Stockholm var det intressanta 

alternativet, hade Länsstyrelsen inget annat val än att förorda projektet.
63

 

 

5.4 Stockholms läns landsting 

Stockholms läns landsting ansvarar i första hand för sjukvården i Stockholmsregionen, men 

de har dessutom ansvaret för den översiktliga transportplaneringen i länet och även för 

kollektivtrafiken. De har bland annat tagit fram RUFS, den regionala utvecklingsplanen. 

Landstinget är även tänkt att bidra med finansieringen av det infrastrukturpaket som 

presenterades i RUFS 2001. De är till största delen positivt inställda till Förbifarten, även om 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverat sig. Dessa partier är dels 

osäkra över hur stor del av finansieringen av projektet som landstinget kan ta på sig och 

förespråkar dessutom större satsningar på kollektivtrafik än vad som föreslagits.
64

 

 

5.5 Kommuner 

Kommunerna i Stockholms län har tillsammans agerat som en av de drivande aktörerna 

bakom genomförandet och framför allt placeringen av Förbifarten. Medan Länsstyrelsen ville 

dra vägen förbi Ulvsunda, var kommunerna delaktiga i att driva igenom att vägen istället 

skulle gå via Lovön. De agerar tillsammans med hjälp av det så kallade Kommunförbundet, 

vilket är en samarbetsorganisation för samtliga kommuner inom Stockholms län och kan ses 

som ett forum för kommunerna där de har möjlighet att diskutera och prata sig samman om 

olika frågor.
65

 Länsstyrelsen ska som tidigare skrivits fungera som länken mellan staten och 

kommunerna. I fallet Förbifart Stockholm spelades dock ett ”högt spel” och kommunerna 

talade ofta direkt med de berörda institutionerna, utan att Länsstyrelsen agerade mellanhand.  

I Sverige äger kommunerna avsevärd politisk styrka på bekostnad av regionerna
66

 då det är de 

som ansvarar för markanvändningen inom sitt territorium. Det innebär att det ankommer på 

de kommuner som genomkorsas av Förbifarten att godkänna vägsträckningen samt att 

framställa en detaljplan för vägbygget. Nästan hela Förbifarten kommer att byggas inom 

gränserna för två kommuner: Stockholm och Ekerö. Kommunernas landskapskaraktärer är 

mycket olika. Medan Stockholms stad är tätbebyggd, vilket medför problemet att den mark 

som vägen ska fram på redan är bebyggd, går sträckan genom Ekerö förbi världsarvet 

Drottningholm, som Sverige inför FN har åtagit sig att bevara för eftervärlden. Lovön, som ön 

i Ekerö som berörs av vägbygget heter, är även ett kulturellt viktigt område som är rikt på 
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fornlämningar. I båda kommunerna har lösningen varit att i så stor utsträckning som möjligt 

gräva ned Förbifarten i en tunnel.  

       I Stockholms stad är alliansfullmäktige positivt inställda till Förbifarten, som anses vara 

ett mycket viktigt projekt för kommunen. Förutom att kommunen får en ytterligare 

genomfartsled i nord-sydlig riktning, så flyttas också avgaser och buller längre bort från 

stadskärnan. 

       I Ekerö kommun var motståndet tidigare utbrett mot planerna på att dra en motortrafikled 

över Lovön. År 1991, då Västerleden planerades som en motorväg i ytläge genom Ekerö, 

hölls en kommunal folkomröstning som gav ett tydligt nej till att dra Västerleden genom 

Ekerö.
67

 Staten fortsatte dock med planerandet och när förslaget att dra vägen i en tunnel blev 

aktuellt kom frågan i ett annat läge.
68

 

       När den nya processen tog fart år 2005 valde Ekerö att godkänna planerna, med det 

inofficiella villkoret att den befintliga vägen, Riksväg 261, in mot Stockholm breddades till en 

fyrfilig väg, en fråga som har starkt tvärpolitiskt stöd i kommunen. Detta skrevs in i RUFS 

2010 som ett biprojekt till Förbifart Stockholm.
69

 Ekerö uttryckte även att man ville undvika 

tunga transporter, exempelvis bortfraktning av bergsmassor, på Ekerövägen. De tunga 

transporterna kommer istället ske via tillfälliga vägar till tillfälliga hamnar som anläggs på 

Lovön.
70

 

       En mindre bit av Förbifarten kommer även att gå på mark som tillhör Sollentuna 

kommun, Sollentuna dock har inte haft något att invända mot vägbygget så länge de avtalade 

miljöföreskrifterna efterlevs.
71

 

 

5.6 Övriga aktörer 

Riksdagen 

I Riksdagen råder en viss oenighet om Förbifart Stockholm. Både Alliansen
72

 och 

Socialdemokraterna
73

 är generellt sett positiva till bygget, som alltså förespråkas av en 

majoritet av riksdagsledamöterna. Motståndet kommer från Vänsterpartiet
74

 och 

Miljöpartiet
75

, vilka skulle föredra att pengarna först och främst satsades på kollektivtrafik, 

medan Sverigedemokraterna inte tycks ha någon officiell ståndpunkt. 

 

Allmänheten 

Allmänheten har generellt varit positiva till Förbifart Stockholm. I en undersökning uppgav 

74 procent av 1000 tillfrågade i Stockholms stad att de var positivt inställda till byggandet av 

Förbifarten.
76

 Inflytandet i processen har emellertid varit lågt. Visserligen har allmänheten 
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haft möjlighet att överklaga exempelvis arbetsplan och möjligheten att driva vissa frågor i 

media har funnits, men enligt Riggert Anderssons bedömning har allmänheten inte haft någon 

genomgripande betydelse för projektet
77

 bortsett från den indirekta påverkan de har genom 

den demokratiska valprocessen.  

 

Naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen är en ideell, politiskt obunden förening med cirka 200’000 

medlemmar. Ett av föreningens huvudsyften är att informera allmänheten i naturskydds-

relaterade frågor genom exempelvis sin medlemstidning, lobbying, artiklar och seminarier. De 

har tagit ställning mot byggandet av Förbifart Stockholm med hänvisning till flera olika 

punkter. Naturskyddsföreningen ser problematiken med höga partikelhalter i Förbifart 

Stockholms tunnlar som ett stort problem. De hävdar även att planen i sin nuvarande form i 

princip skulle förhindra möjligheterna att förlänga tunnelbanelinjen från Akalla till Barkarby 

för all framtid.
78

 Den till projektet negativa inställningen visar sig också i att Naturskydds-

föreningen har lagt fram en ansökan om rättsprövning till regeringsrätten tillsammans med sju 

andra ideella föreningar samt tre privatpersoner. I rättsprövningen yrkas att Regeringsrätten 

undanröjer regeringens beslut och återförvisar ärendet till regeringen för ytterligare beredning 

och ny prövning.
79

 

 

Stockholms Handelskammare 

Stockholms Handelskammare är en organisation för företag inom det lokala näringslivet i 

Stockholmsregionen. Organisationens syfte är att förbättra klimatet för de lokala företagen 

och har bland annat identifierat välfungerande kommunikationer som ett mycket viktigt inslag 

i ett bra företagsklimat. De ser av flera anledningar Förbifart Stockholm som ett positivt 

initiativ. En orsak som de själva lyfter fram är den förstorade arbetsmarknaden som uppstår 

som ett resultat av bättre transportmöjligheter och som de tror kommer att leda till ökad 

tillväxt i regionen.
80

 Handelskammaren skriver debattartiklar, nätverkar och bedriver 

lobbyverksamhet och har enligt egen uppgift täta kontakter med politiker och tjänstemän.
81

 

 

Motormännens Riksförbund  

Motormännens Riksförbund kan i processen ses som en konsumentorganisation som arbetar 

för att representera bilisterna i frågor om trafikpolitik, beskattning och avgifter.
82

 År 2005 

lämnade förbundet in ett remissvar angående de tre kvarvarande alternativen, det vill säga 

Kombinationsalternativet, Diagonal Ulvsunda och Förbifart Stockholm. Av dessa tre räknades 

Kombinationsalternativet snabbt bort då det innehöll förslag på vägavgifter, vilket förbundet 

starkt motsätter sig. Diagonal Ulvsunda och Förbifart Stockholm sågs av föreningen som 

relativt likvärdiga. Diagonal Ulvsunda ansågs dock ha större negativ inverkan på boende i 

                                                           
77

 Intervju Riggert Andersson 12-02-29 
78

 Naturskyddsföreningen (2011). s. 3 
79

 Mälaröarnas Naturskyddsförening et al (2009) 
80

 http://www.chamber.se/ a. (12-05-02) 
81

 http://www.chamber.se/ b. (12-05-03) 
82

 http://www.motormannen.se/ (12-04-20) 



 22 

närliggande områden, både under byggnationstiden och under drift. Detta ledde till att de 

valde att förorda Förbifart Stockholm.
83

 

 

 

6. ARGUMENT 

 

Debatten om huruvida Förbifart Stockholm ska byggas eller inte har präglats av vissa 

specifika argument. Nedan presenteras de oftast anförda argumenten för och emot projektet. 

 

6.1 Argument för Förbifart Stockholm 

Det finns flera anledningar till att bygga Förbifart Stockholm: 

       – Det överordnade argumentet är att kapaciteten i Stockholmsområdets trafiksystem ökar 

och att sårbarheten därmed minskar. Trafiksituationen idag, där den huvudsakliga 

genomfartsleden är gammal, underdimensionerad och i behov av underhåll, är i längden 

ohållbar.
84

 När trafikflödet på Essingeleden inte är som det ska, på grund av köbildning eller 

olyckor, sprider sig köerna från påfarterna längs med gatorna och drabbar ofta även 

trafikanter som inte använder sig av Essingeleden. I sådan trängsel räcker det med en liten 

minskning på rätt plats för att ge en avsevärd förbättring.
85

 Förbifart Stockholm avlastar 

därmed inte bara Essingeleden, utan hela Stockholms stad. 

       – På grund av fortsatt tillväxt i Stockholmsregionen krävs utökade transportmöjligheter 

mellan norr och söder. En viss segregation kan idag märkas, där de norra länsdelarna har 

generellt högre inkomstnivåer, bättre tillgång till flyg och fler arbetstillfällen än de södra 

länsdelarna. Denna segregation kan enligt Trafikverket delvis byggas bort med bättre 

kommunikationsmöjligheter.
86

 

       – Närmiljön i Stockholms stad kommer med Förbifart Stockholm att förbättras. Mycket 

av bullret och luftföroreningarna flyttas nämligen från Essingeleden till Förbifarten, alltså 

längre bort från stadsbebyggelsen. Dessutom grävs bullret till stor del ned i tunnlar.
87

 

       – Ett projekt som också faller inom ramarna för Stockholmsregionens utveckling är den 

planerade flerkärniga regionen med flera olika lokala centra i förorterna. Förbifart Stockholm 

skulle underlätta en sådan utveckling genom att tillföra en direkt anslutning mellan de lokala 

centrumen i den västra delen av regionen för bilister som därmed inte skulle åka genom 

Stockholms innerstad. 
88

 

       – I ett utomregionalt perspektiv förbättras situationen för de trafikanter som ska passera 

genom Stockholmsregionen i och med att köerna beräknas minska.
89

 

Målen för projektet finns beskrivna under kapitel 4.4 i denna uppsats. I regeringsbeslutet från 

2009 där regeringen godkände projektet motiveras varför Förbifart Stockholm valdes framför 
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Kombinationsalternativet och Diagonal Ulvsunda som även de fanns med i vägutredningen. 

Kombinationsalternativet skulle visserligen minska det totala trafikarbetet i regionen, men 

alternativet ansågs inte ge tillräcklig vägkapacitet eller uppfylla kraven på framtida 

transportbehov vilket gör att alternativet inte i tillräckligt hög utsträckning bidrar till framtida 

tillväxt. Inte heller sårbarheten skulle åtgärdas då Essingeleden fortsatt skulle vara den 

huvudsakliga trafikförbindelsen över Saltsjö-Mälarsnittet.
90

 

       Diagonal Ulvsunda skulle innebära en sträckning närmare centrala Stockholm, eftersom 

leden skulle trafikeras av all tung genomfartstrafik skulle störningarna i den centrala 

regionkärnan vara större än i alternativet Förbifart Stockholm. Samtidigt beräknas Diagonal 

Ulvsunda bidra mer till att stärka den regionala stadskärnan snarare än att bidra till 

utvecklandet av en flerkärnig region. Förbifart Stockholm beräknas emellertid minska 

belastningen i de centrala delarna samtidigt som dragningen tillåter ökad rörlighet samt 

utveckling av en flerkärnig region. Dessutom ökas kapaciteten kraftigt över Saltsjö-

Mälarsnittet, vilket också bidrar till en avlastning av Essingeleden och därmed en minskad 

sårbarhet i Stockholms trafiksystem. Projektet beräknas även främja tillväxten i regionen tack 

vare minskad sårbarhet, ökad rörlighet och utvecklandet av en flerkärnig region.
91

 

Sammantaget ansågs Förbifart Stockholm uppfylla samtliga mål som satts upp för projektet, 

vilket inget av de övriga alternativen gjorde. I regeringsbeslutet poängterades även att 

Förbifarten hade stöd i RUFS 2001 och att samtliga kommuner stödde projektet.
92

 

  

6.2 Argument mot Förbifart Stockholm 

Ett av argumentet mot Förbifarten är den stora kostnaden, notan för bygget beräknas landa på 

omkring 28 miljarder kronor.
93

 Även om ingen av de mest betydelsefulla aktörerna bestrider 

att en utbyggnad av infrastrukturen i Stockholmsområdet är nödvändig anser vissa, framför 

allt Miljöpartiet
94

 och Vänsterpartiet
95

, att en större del av pengarna borde investeras i 

kollektivtrafik snarare än i Förbifarten. Anledningarna till detta är: 

       – Förbifarten förenklar visserligen transporten av trafik som ska åka förbi Stockholm, 

men den stora majoriteten av trafiken på Förbifart Stockholm kommer att bestå av trafikanter 

som färdas inom Stockholmsregionens gränser. Med en utbyggnad av kollektivtrafiken skulle 

därför Essingeleden i teorin kunna avbelastas avsevärt. Undersökningar har dock visat att det 

mest effektiva sättet att få bukt med trafikstockningar varken är nya vägar eller utbyggd 

kollektivtrafik, utan vägtullar och trängselavgifter.
96;97 

       – Miljöpartiet anser att Förbifarten snarare kommer att spä på segregationen i 

Stockholmsregionen än avhjälpa den, eftersom förbättrad framkomlighet med bil enbart är ett 
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hjälpmedel för dem som har råd med bil, medan satsningar på och subventionering av 

kollektivtrafiken skulle vara mer hjälpsamt för de som inte har det.
98

 

       – Förbifarten kommer inte att åtgärda all den trängsel Stockholmsområdet dras med. 

Enligt Miljöpartiet kommer trängseln att öka igen bara några år efter att Förbifarten invigts.
99

 

Detta beror på att nya vägar attraherar ny trafik. Förbifarten beräknas avlasta Essingeleden 

med omkring 20 % och bidra med en trafikökning på cirka 4 %.
100

 

       Detta innebär att Förbifarten inte är en varaktig lösning och att den kommer att innebära 

en ökning av koldioxidutsläppen, vilket bland andra Miljöpartiet, Vänsterpartiet och 

Naturvårdsverket anser vara oförenligt med de svenska miljömålen. Trafikverket uppskattar 

dock att ökningen av utsläpp kommer vara betydligt lägre än vad Naturvårdsverket har 

kommit fram till.
101

  

       De nationella miljömålen antogs genom riksdagsbeslut år 1999
102

 och omfattar 16 

punkter, däribland Frisk luft, Begränsad klimatpåverkan och Grundvatten av god kvalitet. 

Miljömålen samordnas av Naturvårdsverket och är väl integrerade i den svenska politiska 

verksamheten, men de är inte juridiskt bindande.
103

 Förbifartens tillkomst kommer göra det 

svårare att uppnå flera av punkterna i de nationella miljömålen.
104

 

       De grundläggande miljöproblemen med Förbifarten är dels att natur och befintlig 

bebyggelse störs eller rivs upp när en ny väg anläggs och dels att vägen kommer leda till 

ökade trafikflöden med förhöjda koldioxidutsläpp som följd.
105

 

       Själva byggfasen står också för betydande utsläpp. I och med att större delen av vägen 

kommer att gå i tunnlar kommer dock bullernivåerna för boende i närheten av vägen att 

begränsas. Dessutom kommer bullernivåerna på andra håll i Stockholmsregionen minska på 

grund av förväntad minskning av de lokala trafikvolymerna. Totalt sett kommer dock antalet 

personer påverkade av buller att öka.
106

 

       I tunnlarna kommer dessutom halterna av luftföroreningar att vara höga, något som ska 

försöka åtgärdas med hjälp av omfattande ventilationssystem. Dubbdäck sliter emellertid upp 

partiklar som är svårare att bli av med. Tunnlarna kommer att utrustas med luftbytesrör och 

utanför de så kallade frånlufttornen som sticker upp ur marken kommer föroreningshalterna 

att vara höga.
107

 

       Förbifarten passerar även genom kulturellt värdefulla områden, framför allt i närheten av 

världsarvet Drottningholm. Den visuella närvaron blir dock liten när vägen väl är byggd 

eftersom den är nedgrävd. Förbifarten kan dessutom få en positiv inverkan på miljön kring 

Drottningholm i och med att den befintliga bilvägen avlastas
108

. Vissa fysiska intrång kommer 
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dock drabba andra delar av Lovön samt Järvafältet. Den största påverkan på landskapet 

kommer att drabba de platser där Förbifart Stockholm ansluter till befintligt vägnät och där 

vägen går i ytläge.
109

 

 

 

7. ANALYS 

 

Nedan kommer den insamlade empirin att appliceras på våra teoretiska utgångspunkter. 

       Genomgripande för processen som helhet har varit att miljöfrågorna har haft en mycket 

framskjuten roll. Flera aktörer, bland annat Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Miljöpartiet 

har haft invändningar mot projektet då de ansett att vägbygget leder till allt för höga 

koldioxidhöjningar, höga partikelhalter eller för stor påverkan på världsarvet Drottningholm. 

Även inom kommunerna och Landstinget har den politiska oppositionen ofta varit emot 

projektet. Dessa protester har dock till synes inte lett till några större ändringar i projektplanen 

och vägen ska fortfarande byggas. Flyvbjerg skrev att de som sitter på makten kan bestämma 

vad som är den rationella lösningen. Detta kan urskiljas i debatten. Vi som studenter kan inte 

uttala oss om vilken av de föreslagna lösningarna som är den rationellt bästa; nya vägbyggen 

eller en större satsning på kollektivtrafik. Dock tycker vi oss kunna se att projektet strider mot 

de nationella miljömålen. Tydligt är att olika parters åsikt om vad som är den rationella 

lösningen skiljer sig, och eftersom Förbifart Stockholm nu byggs gick dess förespråkare 

segrande ur debatten. Förespråkare av Förbifart Stockholm var bland annat regeringen, 

Trafikverket och direkt berörda kommuner i Stockholmsregionen tillsammans med ett brett 

stöd från allmänheten. Vilken lösning på Stockholmsregionens trafikproblem som var den 

rationella tar vi inte ställning till, men eftersom lösningen nu har bestämts till Förbifart 

Stockholm säger det en del om var makten har funnits i den här processen.  

       I Sverige råder offentlighetsprincipen 
110

, vilket innebär att alla dokument som berör en 

svensk myndighet (och inte är hemligstämplade) räknas som offentliga handlingar och alltså 

är tillgängliga för läsning av allmänheten. I och med att projektet är statligt drivet, är 

transparensen därmed god. Men Riggert Andersson, Trafikverkets projektchef för Förbifart 

Stockholm, beskrev allmänhetens inverkan på beslutsprocessen som inte genomgripande. Det 

kan tänkas att det inte räcker med att informationen är tillgänglig för att allmänheten ska 

engagera sig i processen, utan att det snarare skulle behövas ett styrmedel såsom en 

folkomröstning för att kunna göra allmänheten till en viktig aktör. 

       Transparensen är offentligt väldigt god, men att få en riktig bild av de realpolitiska 

händelserna bakom projektet kan vara väldigt svårt då vi som skriver arbetet inte varit direkt 

inblandade i processen. Vi har förlitat oss på offentliga dokument och intervjuer med personer 

som visserligen varit väldigt hjälpsamma men som vi inte kan veta huruvida de har delat med 

sig av alla bakomliggande detaljer. Transparensen kan verka väldigt god, men enskilda 

privatpersoner eller övriga aktörer kan ha haft stor realpolitisk påverkan som är svår att få en 

klar bild av.  
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Ett område där realpolitiken varit synlig är kommunernas inflytande. Kommunerna har som 

tidigare nämnts en mycket stark ställning i det svenska politiska systemet och har i det här 

fallet haft ansvaret att godkänna vägsträckningen inom det egna territoriet innan staten fått 

bygga där. Därmed har de haft stor möjlighet att påverka vägens sträckning, vilket 

uppenbarade sig i det faktum att de gick emot Länsstyrelsens ställningstagande när de valde 

att förorda sträckningen över Lovön framför Diagonal Ulvsunda. För Ekerö kommun innebar 

denna sträckning vidare att de lyckades ställa det inofficiella villkoret att Riksväg 261 skulle 

breddas ifall Förbifarten skulle tillåtas byggas. Trafiken mellan Ekerö och centrala Stockholm 

påverkas, till skillnad från övriga kommuner som trafikleden ska gå genom, inte nämnvärt av 

Förbifart Stockholm. Därför är de i större behov av att den befintliga vägen till Stockholm 

rustas upp. 

       Nyttan med Förbifart Stockholm kan ses ur olika perspektiv. Det finns i det här fallet, 

förutom det lokala och det regionala perspektivet, även ett nationellt och rent av ett 

internationellt perspektiv. Nyttan med projektet skiljer sig beroende på vilket perspektiv man 

ser till, för att förstå aktörerna är det bra att förstå vilken nytta de har av projektet. De lokala 

aktörerna är framför allt kommunerna och allmänheten, de regionala är Stockholms läns 

landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län och de nationella är Regeringen, Riksdagen och 

Trafikverket.  

       Det lokala perspektivet utgår från de kommuner som Förbifart Stockholm passerar 

genom. Här består nyttan, i Stockholm Stads fall, i förbättrade transportmöjligheter mellan de 

södra och de norra kommundelarna. Men också i att Essingeleden avlastas och blir en mer 

”lokal” genomfart med trängselavgifter. Dessutom förbättras miljön i innerstaden eftersom 

köerna och bullret beräknas minska. I Ekerö kommuns fall handlar nyttan egentligen mer om 

upprustandet av väg 261, som är ett officiellt biprojekt till Förbifart Stockholm. 

       Det regionala perspektivet handlar om hur Förbifarten påverkar hela Stockholms-

regionen. Här ligger nyttan i de förbättrade kommunikationsmöjligheterna mellan de södra 

och de norra länsdelarna, vilket är tänkt att stärka den regionala konkurrenskraften. Det är just 

denna nytta i detta perspektiv som tycks vara huvudsyftet med Förbifart Stockholm, i och med 

att lejonparten av trafiken på Förbifarten kommer att vara inomregional och att finansieringen 

av Förbifarten till drygt 80 procent utgörs av trängselskatter, vilket är pengar som är 

öronmärkta för inomregionala trafiksatsningar. 

       Som en underrubrik kan nämnas arbetsmarknadsregionen i Stockholmsområdet, där stora 

delar av Mälardalen ingår. Många människor pendlar till Stockholm för att arbeta och goda 

transportmöjligheter är vitala för pendlarna, både för de som åker bil och för de som använder 

sig av kollektivtrafik. 

       Ur ett nationellt perspektiv förbättras förutsättningarna för genomfartstrafiken, vilken 

förutom privatbilister även utgörs av ekonomiskt viktiga transporter som varuleveranser. 

Stockholm är inte bara det ekonomiska navet i landet, utan även en geografiskt strategisk 

passage över Mälaren. E4 är en av de viktigaste och mest nyttjade trafiklederna i Sverige och 

är bland annat den huvudsakliga länken mellan Norrland och resten av landet. I dagsläget är 

långa köer på E4 genom Stockholm snarare regel än undantag, och det ligger i allra högsta 

grad ett nationellt intresse i att bygga bort köerna. Men genom Stockholm går dessutom den 
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viktigaste landbundna trafikleden mellan exempelvis Oslo och Helsingfors, varför även ett 

internationellt perspektiv är applicerbart.  

 

 

8. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

 

I det här avslutande kapitlet för vi en diskussion där vi svarar våra frågeställningar som 

handlade om hur ansvarsfördelningen i processen såg ut samt om vilka aktörer som hade 

makten att påverka processen och besluten.  

       Utredandet av ökad kapacitet över Saltsjö-Mälarsnittet gavs av regeringen till 

Trafikverket med ett antal projektmål som skulle uppfyllas i största möjliga utsträckning. 

Trafikverket är ansvariga för förstudie, vägutredning, arbetsplan och upphandling av 

leverantörer.  Trafikverket är även ansvariga för att framställa en MKB. Länsstyrelsen ska 

godkänna både MKB samt den av Trafikverket framtagna arbetsplanen. Landstinget tar fram 

en regional utvecklingsplan (RUFS). Kommunerna som Förbifarten ska gå igenom har rätt att 

bestämma över sin egen mark och de är ansvariga för att framställa detaljplaner för de 

vägarbeten som ska ske på deras mark. Regeringen bestämmer om projektet är tillåtligt i 

enlighet med väglagen och miljöbalken och riksdagen beslutar om hur projektet ska 

finansieras. 

       Att alliansregeringen vann valet 2006 har haft stor inverkan på projektet då det är 

regeringen som utför tillåtlighetsprövningen. Hade vi exempelvis haft en regering bestående 

av Miljöpartiet och Vänsterpartiet hade det med största sannolikhet inte blivit någon Förbifart, 

eftersom båda dessa partier är emot vägbygget av ideologiska skäl. Att det beslutades om att 

sträckningen skulle gå över Lovön istället för Diagonal Ulvsundas något mer centrala 

sträckning är ett uttryck för kommunernas maktställning i planeringsprocesser angående 

infrastruktur. Bland annat Länsstyrelsen förordade Diagonal Ulvsundas sträckning med 

motiveringen att den var bättre ur miljösynpunkt. I detta fall var dock kommunerna eniga om 

att sträckningen över Lovön var att föredra, vilket i praktiken tvingade Länsstyrelsen att 

förorda Förbifarten. I aktörsanalytiska termer är kommunerna en sekundär aktör och hamnar 

högt på skalan vad gäller både inflytande och betydelse. Detsamma gäller Trafikverket som 

har en påtaglig maktställning då deras del i projektet är så pass stor i samtliga av processens 

skeden, även om betydelsenivån är lägre eftersom de inte påverkas i samma utsträckning av 

det slutgiltiga beslutet. Sekundära aktörer som ligger närmare centrum i Figur 1 är 

Länsstyrelsen, Landstinget och Naturvårdsverket. Till de externa aktörerna räknar vi 

exempelvis Motormännen, Handelskammaren och Naturskyddsföreningen. Dessa har haft 

varierande grad av inflytande genom lobbying och opinionsbildning, men är inte direkt 

berörda av beslutet.  

       Stockholmsförhandlingen som leddes av Carl Cederschiöld har varit av stor vikt för 

projektet. Det gav de aktörer som var positiva till Förbifarten ett dokument med bred 

regionalpolitisk förankring att sluta upp bakom.  

       Realpolitik och bakomliggande förhandlingsspel har haft en betydande roll i processen. 

Det tydligaste exemplet är Ekerös agerande angående en breddning av Ekerövägen. Det var 

inte ett officiellt villkor för att tillåta att Förbifarten drogs över kommunens mark men 
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kommunen använde rätten att bestämma över sin mark till att påverka hur och var vägen ska 

byggas.  

       Flyvbjergs teorier om att studera maktförhållanden genom att se till de konflikter som 

funnits angående projektet har varit applicerbara. Konflikter kan finnas i flera nivåer. 

Konflikter kan finnas inom aktörer, eller mellan olika instansnivåer. Exempelvis har 

Socialdemokraterna tagit ställning för projektet på nationell nivå, medan de social-

demokratiska representanterna i Landstinget reserverat sig. Generellt har dock denna sorts 

konflikter inte varit vanligt förekommande i processen utan de nationella, regionala och lokala 

instanserna har följt samma linje. Den tydligaste och vanligast förekommande konflikten har 

varit den angående miljön, där Länsstyrelsen inledningsvis var av åsikten att Diagonal 

Ulvsunda var att föredra. Även Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen motsatte sig 

projektet på grund av miljöskäl då de ansåg att projektet varken var förenligt med de 

nationella miljömålen eller miljöbalkens bestämmelser. Förespråkarna har främst pekat på de 

samhällsekonomiska vinsterna som finns i en minskad sårbarhet i Stockholmsregionens 

trafiksystem, bättre tillgänglighet och att Förbifarten ger goda förutsättningar för visionen om 

en flerkärnig region. Dessa termer har förekommit regelbundet i artiklar och officiella statliga 

dokument. I och med att Förbifarten har godkänts av regeringen och kommer att byggas kan 

vi se att förespråkarna gick segrande ur konflikten.  

       Vi tar i uppsatsen ingen ställning till vad som är den bästa eller mest rationella lösningen, 

Förbifart Stockholm eller exempelvis utbyggd kollektivtrafik, men vi ser tydligt att 

konflikterna som uppstått ses på olika sätt av aktörerna, till stor del beroende på aktörernas 

politiska sympatier. I processen kan man alltså urskilja en konflikt mellan mål rörande tillväxt 

och frågor om vad som är samhällsekonomiskt fördelaktigt på ena sidan och miljömål på den 

andra. I en sådan konflikt kan planerare och makthavare till viss grad vara selektiva med vilka 

delar av en rapport som ges mest uppmärksamhet ut till media och allmänheten. På så sätt kan 

man lyfta fram de, sett ur det egna perspektivet, positiva delarna av ett projekt men hålla 

tillbaka de negativa. Detta kan appliceras på Flyvbjergs teorier om att aktörer i maktposition 

kan definiera verkligheten genom att definiera vad som är den rationella lösningen på ett 

problem. Resultatet av processen är en produkt av beslutsfattarnas och planerarnas 

världsbilder i kombination med påtryckningar från, och kompromisser med, andra aktörer. 

Det planerade byggandet av Förbifart Stockholm kommer påverka framtida möjligheter att nå 

de nationella miljömålen, samtidigt som den kommer främja tillväxt i Stockholmsregionen, 

Sveriges ekonomiska motor.  
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