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Abstract 
Uppsatsen är skriven på C-nivå av Thomas Karlsson 2007. Handledare har varit Urban 
Nordin, Universitetslektor på kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet. 
Uppsatsspråket har varit svenska. Syftet har varit att studera ansvars- och samhällsstrukturen 
för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. En viktig del av arbetet har varit att förstå hur 
denna uppfattas och tolkas av berörda aktörer. Metoden bygger därför på en rad intervjuer 
med olika aktörer inom Stockholms län, samt att två statliga utredningar (Ansvarskommittén 
och Pbl-kommittén) ligger som grund för studiens inriktning. De teorier som tillämpas är i 
huvudsak maktteorier, men även problematiseringen kring sektoriella/territoriella och 
funktionella ytor. Det övergripande kulturgeografiska perspektivet är politisk geografi. 
Resultatet förstärker den befintliga bilden av hur ansvarsfördelningen och samhällstrukturen 
är splittrad och uppdelad på ett flertal aktörer och där olika avgörande beslut oftast ligger på 
olika nivåer inom stat-län-kommuner. Resultatet visar även på hur olika maktrelationer kan 
förstås och hur dessa kan tänkas påverka samhällsplaneringen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Samhällsplanerarlinjen                                                                                               Där spåren slutar 
Stockholms universitet                                                                                                 Thomas Karlsson  

 - 2 -

Förord 
Författaren till detta arbete är studerande på Samhällsplanerarlinjen vid Stockholms 

universitet. Detta är resultatet av det avslutande momentet på påbyggnadskursen i 

kulturgeografi.  

 

Det har varit ett mycket intressant studiefält, om än något stort för min uppgift. Under 

arbetets gång kom ständigt nya infallsvinklar, de flesta av dem tvingades jag lägga åt sidan i 

samma stund som de blev synliga, andra fick arbetet att ta delvis nya inriktningar och mot 

spår som inte var kända då resan startade. Men det är väl trots allt så det är, att skriva sin 

första egna stora vetenskapliga uppsats – och känna på hur det känns att slänga sig ut i något 

allt för stort, allt för främmande, allt för intressant och allt för lärorikt. På allt för kort tid.  

 

Jag har följt mina framsteg med stort intresse och ser nöjt tillbaka på resan. Processen har 

på flera sätt varit lärorik och då kollektivtrafik ligger mig varmt om hjärtat hoppas jag kunna 

få nytta av dessa kunskaper även i mitt kommande yrkesliv. 

 

Jag vill här passa på att tacka de personer som på olika sätt bidragit till att denna rapport 

har uppnått sitt syfte och min frågeställning. Jag har haft kontakt med ett stort antal personer 

och vill här rikta tack till dessa. Ingen nämnd, ingen glömd.  

  
 
 
 
 
 
Stockholm den 14 december 2007 
 
 
 
______________________   
Thomas Karlsson             
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Sammanfattning 
Syftet har varit att studera ansvars- och samhällsstrukturen för kollektivtrafiken i 
Stockholmsregionen, med en utblick mot en ny politisk geografi med en sammanhållen 
Stockholm-Mälardalsregion. En viktig del av arbetet har varit att förstå hur 
ansvarsfördelningen och samhällsstrukturen uppfattas och tolkas av berörda aktörer inom 
regionen. Uppsatsen utgår från ett regionalt perspektiv. 
 
Metoden bygger på en rad intervjuer med olika aktörer inom Stockholms län, samt att två 
statliga parlamentariska utredningar (Ansvarskommittén och Pbl-kommittén) ligger som grund 
för studiens inriktning. Dessa två föreslår förändringar i samhällsorganisationen, som på flera 
sätt kan förändra Stockholmsregionens samhällsstruktur. De teorier som tillämpas är i 
huvudsak maktteorier, men även problematiseringen kring sektoriella/territoriella och 
funktionella ytor. Det övergripande kulturgeografiska perspektivet är politisk geografi.  
 
Studien tar även en tillbakablick i regionens trafikpolitiska historia och beskriver olika 
skeenden och viktiga beslut som tillsammans utgör dagens förutsättningar. Men här finns 
även en diskussion om den allmänna förändring som skedde under 1970-talet, vid samma 
tidpunkt utbyggnadstakten för länets kollektivtrafik mer eller mindre avstannade. Det mer 
eller mindre återkommande inslaget om statlig förhandlingsman för en region som inte 
kommer överens beskrivs.  
 
Utifrån de två parlamentariska utredningarna förs sedan en längre och bred diskussion där de 
olika aktörerna som intervjuats kommer till tals. Här sammanflätas deras respektive åsikter 
med utredningarnas förslag på förändringar. Olika skiljelinjer och likheter tydliggörs. Här förs 
en diskussion om behovet av en mer tvingande regionplan, regionens funktionella yta och 
ambitionerna om nya regionkommuner. Men även resonemang om det politiska spelet och 
behovet av en stark regionplan men med självständiga kommuner. Utifrån en regional 
synvinkel uppfattas staten och dess olika verk som oerhört splittrat och en samlad bild är att 
mycket av problematikens kärna ligger hos själva statsmakten. Framförallt när det gäller 
finansieringen, dagens stora svaghet i den kostnadskrävande infrastrukturplaneringen. 
 
Resultatet förstärker den befintliga bilden av hur ansvarsfördelningen och samhällstrukturen 
är splittrad och uppdelad på ett flertal aktörer och där olika avgörande beslut oftast ligger på 
olika nivåer inom stat-län-kommuner. Resultatet visar även på hur olika maktrelationer kan 
förstås och hur dessa kan tänkas påverka samhällsplaneringen. Det visar även på svårigheten 
att definiera en ansvarig aktör och att förmå finna en samhällsstruktur som placerar beslut 
nära berörda individer. Det finns sannolikt inte en idealisk samhällsstruktur. 
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1.0 Där spåren slutar 
Stockholmsregionen med omkring 1,9 miljoner invånare växer både till invånarantal och som 
funktionell region. År 2030 beräknas befolkningen enligt den regionala utvecklingsplanen till 
mellan 2,2-2,4 miljoner invånare.1 Länet är idag tillsammans med Uppsala län en gemensam 
arbetsmarknadsregion som förväntas växa till att år 2030 omfatta en funktionellt 
sammanhållen Mälardalsregion.2 I februari 2007 lämnade Ansvarskommittén sitt 
slutbetänkande där frågan om större administrativa regioner utgör en viktig utgångspunkt. 
Dagens Stockholm-Mälarregionen omfattar sammanlagt 65 kommuner inom fem landsting i 
fem län, med fem länsstyrelser samt fem kollektivtrafikhuvudmän. Inom den funktionella 
regionen finns således en mosaik av administrativa gränser, olika aktörer och beslutsnivåer 
som idag försvårar samarbetet. En avgörande faktor bakom växande funktionella regioner är 
transportsektorns utveckling, som möjliggjort resor inom ett allt större omland. Regionens 
invånare visar idag på en rörlighet som föregått de politiskt och administrativt historiska 
indelningarna. Dagens transportinfrastruktur inom Stockholmholmsregionen har dock en stor 
underkapacitet och ligger långt efter den snabba tillväxt- och befolkningsökningen. OECD ger 
kritik för att satsningar på trafikinfrastrukturen uteblivit under mycket lång tid. En svag 
nationell finansiering, tillsammans med regionens bristande samordning, ansvarsstruktur och 
administrativa hinder, samt avsaknaden av en regional företrädare har lyfts fram som de 
största hindren för den trafikpolitiska blockeringen. Sammankopplat med en vidgad 
Stockholm-Mälarregion blir strukturen än mer komplex. 
 
Sedan 1950-talet, då Storstockholm allt tydligare började bli en gemensam pendlings- och 
arbetsregion, har regionen haft svårt att träffa nödvändiga helhetslösningar. Vid flera tillfällen 
har staten bidragit med förhandlingsmän för att nå överenskommelser kring aktuella 
trafikfrågor. Flera av dessa har avsevärt hjälpt regionen framåt. Andra har fallit, men trots allt 
påverkat förutsättningarna för vidare diskussion på ett ofta påtagligt sätt. Under 2007 är Carl 
Cederschiöld statlig förhandlingsman och förhandlar med Stockholm-Mälarregionen om 
prioriteringar och finansieringslösningar för regions transportinfrastruktur. I boken 
Stockholmsregionen, 50 år av regionplanering beskriver Bo Malmberg från Regionplane- och 
trafikkontoret hur Stockholmsregionen i just trafikfrågorna ofta har haft väldigt svårt att enas 
kring gemensamma lösningar. Motsättningar – ofta mellan väg och spårtrafik – har skapat 
politiska blockeringar som allvarligt hämmat regionens fysiska infrastruktur. Detta har lett till 
att de projekt som diskuterades redan på 1960-talets fortfarande är diskussionsämnen för 
regionens kommande satsningar. Redan välkända förslag återkommer ständigt - endast den till 
stora delar genomförda Tvärbanan utgör ett undantag för detta.3 
 
Två aktuella SOU-utredningar från Ansvarskommittén och PBL-kommittén är intressanta 
som utgångspunkt. De föreslår förändringar i samhällsorganisationen, som på flera sätt kan 
förändra Stockholmsregionens samhällsstruktur. Men Ansvarskommitténs slutbetänkande ser 
bara månaderna efter att den offentliggjorts ut att bli lagd på hyllan. Allianspartierna har 
proklamerat att nya regioner ska komma underifrån och att en asymmetrisk regional 
samhällsstruktur kan vara att föredra.4 Det som har tolkats som dödsstöten för 
regiondiskussionen kan dock bli fröet för en än mer livlig regional debatt - regeringspartierna 
har trots allt öppnat upp dörren för lokalt anpassade samhällsstrukturer. Med de två SOU-

                                                
1 Regionplane- och trafikkontoret. RUFS 2001. s. 25 
2 Framtidens Arbetsmarknadsregioner (R 2006:18) s. 23 (I Mälardalsregionen ingår Stockholms län, Uppsala 
län, Södermanlands län, Västmanlands län och Örebro län.) 
3 Malmsten, B. (2002) s. 48 
4 DN debatt, 7 juli 2007. (Gemensamt utspel av Allianspartiernas respektive partisekreterare.)  
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utredningarna som plattform tar denna studie en regional utgångspunkt och blir därmed i allra 
högsta grad aktuell i den nu pågående regiondiskussionen. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte blir att analysera hur samhällsstrukturen (se under definitioner) och ansvaret 
uppfattas och tolkas från berörda aktörer inom strukturen för Stockholmsregionens 
kollektivtrafik. Det är intressant att se om det finns skilda uppfattningar beroende på aktörens 
”plats” och geografi inom strukturen. Men för att förstå dagens samhälle är även bakgrunden 
viktig - det blir därmed angeläget att förklara de faktorer och händelser som tillsammans 
skapat och förändrat de förutsättningar och samhällsstrukturer som råder idag. Det samlade 
syftet blir alltså att genom mitt empiriska material förstå hur man från ett regionalt perspektiv 
ser på regionens samhällsstruktur och eventuellt tänkbara förändringar av den. Studien tar sin 
utgångspunkt i Stockholms län, men med utblick mot en vidgad Stockholm-Mälarregion. 
 
Hur har samhällsutvecklingen påverkat kollektivtrafikens utbyggnad och förutsättningarna 
för dagens struktur? 
 
Hur uppfattar och tolkar berörda aktörer dagens ansvarsfördelning och samhällsstruktur i 
Stockholmsregionens kollektivtrafik. 
 
1.2 Disposition 
Inledningsvis ges en bakgrund till ämnet och dess aktualitet förklaras. Syfte, frågeställningar, 
material och metod beskrivs i kapitel ett.  Det andra kapitlet utgör en teoretisk referensram där 
relevanta vetenskapliga teorier och utgångspunkter för denna studie omnämns. Det tredje 
kapitlet ger en bakgrund kring de samhällsförändringar och beslut som ligger till grund för 
dagens förutsättningar. Kapitel fyra väger samman utgångspunkterna och diskussionen om 
PBL-kommitténs och Ansvarskommitténs slutbetänkande, med intervjuerna med företrädare 
från olika aktörer inom dagens samhällsstruktur. Kapitel fem är en avslutande diskussion.  
 
1.3 Metod och källkritik 
Studien lägger samman två perspektiv på hur 
olika aktörer ser på ansvarsfrågan och 
strukturen kring kollektivtrafiken i 
Stockholmsregionen. Dels finns det ett rumsligt 
geografiskt (horisontellt) perspektiv med 
kommunerna och deras storlek och geografiska 
läge inom länet. Dels finns det ett perspektiv 
kring den hierarkiska (vertikala) samhälls-
strukturen och dessa aktörers perspektiv. Figur 1 
ger bilden av hur detta kan uttryckas i dels en 
horisontell dubbelriktad pil och dels i en vertikal 
dubbelriktad pil med staten, den regionala nivån och kommunerna. Det finns dock en 
otydlighet kring de regionala aktörerna och staten där det inte helt går att precisera 
exempelvis Länsstyrelsen exakta position som företräder staten med ett regionalt perspektiv. 
Det är även en missvisande bild när Landstinget tillskrivs en position mellan kommunerna 
och staten, när den rent juridiskt är likställd med kommunerna. Illustrationen är därför ingen 
perfekt bild av ett mer verkligt förhållande. 
 
Att få en bakgrund till hur regionen vuxit fram och till de förändringar som skapat dagens 
förutsättningar anses jag berikande inför ”mötet” med den befintliga strukturen. Mycket av 

 
Figur 1. 
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det vi ser idag går tillbaka till beslut och förändringar från förr, att ”hoppa in mitt i” kändes 
inte rättvist vare sig mot mig själv, mot läsaren, eller mot studieområdet och aktörerna inom 
den. Kapitlet med bakgrunden om Stockholmsregionens historia är baserad på 
litteraturstudier, där material från olika författare har studerats. På denna övergripande nivån, 
förefaller det vara en stor konsensus mellan olika författare, vilket starkt bidrar till ökad 
trovärdighet. För att beskriva mer generella samhällsförändringar, likt dem på 1970-talet, har 
jag även använt litteratur som inte utgår från ett Stockholmsperspektiv, utan mer ser 
förändringen med själva samhällets som utgångspunkt. Genom flera oberoende källor 
tillförsäkras äktheten i beskrivningen ytterligare. 
 
Utgångspunkten har i stort varit PBL- och Ansvarskommitténs två parlamentariska SOU-
utredningar. Genom detta har även den statliga nivån representerats. Banverket och 
Länsstyrelsen är statliga företrädare, men har i hög grad haft ett regionalt perspektiv i studien. 
En stor del av mitt empiriska material består av intervjuer med aktörer inom området. Denna 
metod valdes då problematiken kring de frågor jag avser att besvara sällan eller aldrig 
omnämns mer ingående i dokument. Framförallt ville jag se hur dagens organisation 
uppfattades. Ett sätt att försöka nå detta är genom intervjuer. Jag har valt det personliga mötet, 
då jag anser att detta ger en bättre kontakt och skapar ett uttrycksfullt samtalsklimat. 
Telefonintervjuer blir lätt korthuggna av att personer ser det som just ”ett kort samtal” och 
kanske inte ger det samma betydelse som vid ett personligt möte. Intervjuerna har haft 
karaktären av dialog och öppet samtal. Jag har haft en lista på ämnen eller punkter som jag 
har sökt svar på, men dessa har anpassats in under samtalets gång. Jag anser att denna metod 
är den mest relevanta då själva dialogen och det fördjupade samtalet har varit det 
betydelsefulla i intervjuerna. Jag har under studiens gång även tillgodosett mig ny kunskap 
som kan ha bidragit till allt djupare och mer precisa frågor och diskussioner med dem jag 
intervjuat under studiens senare del. Jag har enbart valt att intervju tjänstemän från de olika 
aktörerna, för att på så vis försöka minimera politiska uttalanden och för att tjänstemännen 
sannolikt är bättre insatta i frågorna. Däremot kan de jag intervjuat ha olika kunskapsnivåer, 
varierande positioner och auktoritet. Detta kan dessvärre även ha påverkat utgången av 
intervjuerna. Men metoden med intervjuer är inte bekymmersfritt för min del eller för dem jag 
intervjuat. Området är känsligt på flera sätt och det har sannolikt funnits skäl för dem jag 
intervjuat att inte svara fullt ut på en del av frågorna. De personer jag intervjuat är inte heller 
oberoende, utan kan ha ett naturligt intresse i att föra fram sakfrågan på ett sätt som kan 
tillgodoser deras intressen. Jag har delvis kunnat uppfatta samtalen på detta sätt, och även fått 
indicier på områdets känsliga beröringspunkter. Att anonymisera intervjupersonerna ansåg jag 
som omöjligt, då de företräder en aktör, som i sig är svår att anonymisera. Själva aktören är i 
sig viktig och måste enligt mig framgå. Då Intervjuerna gjordes en tid före det att remissvaren 
för Ansvarskommitténs slutbetänkande skulle vara insänt har flera personer, främst på 
kommunerna, varit relativt svagt insatta i delar av kommitténs utredning. Jag har inte heller 
valt att ta del av remissvaren. Men jag inser att jag med remissvaren sannolikt nåt ett 
tillförlitligare resultat. Ett betydelsefullt ”verktyg” för att uppnå hög tillförlitlighet har varit att 
sända ut korrektur till samtliga aktörer, i de fall där jag använder dem som källa. Detta har 
ansetts som viktigt då min metod relativt enkelt skapar missförstånd mellan intervjuaren och 
den intervjuade. Som stöd för valet av intervjumetod och teknik har jag använt mig av 
Metodpraktikan samt Practising Human Geography.5 
 
 

                                                
5 Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H, Wängnerud, L. (2004) s. 279-294; Cloke, P, Cook, I, Crang, P, 
Goodwin, M, Painter, J, Philo, C (2004) s. 148-159 
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1.4 Metodspecificering för val av kommuner 
Att genomföra intervjuer med samtliga kommuner i Stockholms län vore intressant och 
värdefullt, men detta ligger tyvärr en bra bit utanför ramarna för denna studie. Jag fann det 
inte heller lämpligt att genomföra en enkätundersökning via e-post/brev, då det skulle bli allt 
för svårt att formulera precisa frågor, samt att svaren antagligen skulle bli allt för korta och 
ofullständiga. Jag tror inte heller att svarsfrekvensen skulle bli tillräckligt hög för att en sådan 
totalundersökning skulle bidra med något ytterligare, som samtalsintervjuer med ett mindre 
antal kommuner har kunnat göra. Jag har därför valt att göra ett urval om fem utav länets 
kommuner. Valet av dessa har skett utifrån följande kriterier. Stockholms stad har valts ut i 
och med dess obestridligt stora betydelse för regionen. Utöver detta har två kommuner valts 
som med del av sin gräns direkt angränsar till Stockholm Stad, här så kallad kranskommun. 
Jag har dessutom valt ut två kommuner som med del av sin gräns utgör själva gränsen även 
för Stockholms län, här benämnt ytterkommun. Därtill har jag beaktat att det generellt finns 
skillnader beroende på om kommunen ligger i den norra eller södra delen av regionen, 
kommunens befolkningsmässiga storlek samt om kommunens rådande politiska styre. Den 
något ojämna fördelning av politiskt styre har jag hanterat genom att låta de borgerligt styrda 
kommunerna utgöra tre av dessa totalt fem intervjuer, då den politiska färgen som helhet visar 
på en övervikt för just borgerligt styrda kommuner. Trots de avvägningar och kriterier enligt 
ovan som jag har förhållit mig till, är det omöjligt att med fem intervjuer täcka in hela länet. 
En nord-sydlig dimension har gjort att en öst-västlig har fallit bort, men den allmänt rådande 
bilden av regionens skillnader går just i nord-sydlig riktning. Det finns kommuner som ligger 
mitt emellan min definition på kranskommun och ytterkommun som inte har givits möjlighet 
att medverka. Det går inte att göra ett urval som blir helt rättvist. Att låta slumpen avgöra 
utifrån ovan nämnda stratum skulle sannolikt inte öka rättvisan och tillförlitligheten i studien. 
Med beaktande av de brister som finns anser jag att den valda metoden är den bästa, men att 
jag måste vara försiktig med att generalisera resultatet för länet som helhet. Figur 2 på nästa 
sida visar de valda kommunerna i en länskarta, samt ger information om respektive kommuns 
yta och befolkning, såväl i faktiska tal som andel av länet. Med utgångspunkt från de fyra 
klassiska källkritiska reglerna Äkthet, Oberoende Samtidighet och Tendens,6 anser jag mig 
ovan har fört en tillfredsställande diskussion kring metoden, samt att jag därmed för egen del 
anser validiteten och reliabiliteten7 som tillräckligt god. 
 
1.5 Avgränsningar och definitioner 
Studien har en sektoriell avgränsning (kollektivtrafiken) samt en geografisk avgränsning 
(Stockholmsregionen). Eftersom att just spårbunden kollektivtrafik betonas kraftigt i RUFS 
blir utgångspunkten att fokusera på den spårbundna kollektivtrafiken, även om den 
naturligtvis hänger samman med en omfattande busstrafik. Men den spårbundna trafiken är 
betydelsefull för Stockholmsregionen och det är här de ”tunga” och viktiga trafikprojekten 
ligger, blir detta ett rimligt fokus för studien.  
 
Stockholmsregionen kräver sin definition. Vanligtvis avser vi Stockholms län när vi uttrycker 
oss med ”Stockholmsregionen”. Detta är inte någon självklarhet, då regionen i allt större grad 
har vuxit till den numera så kallade ”Stockholm – Mälarregionen”.8 Begreppet 
Stockholmsregionen blir här den funktionella och mer svårdefinierbara regionen, medan jag 
använder Stockholms län för den administrativa regionen. Definitionen Stockholm – 
Mälarregionen används för att beskriva en större administrativt sammanhållen region. 

                                                
6 Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H, Wängnerud, L. (2004) s. 303-316 
7 Ibid, s. 61-69 
8 Regionplane- och trafikkontoret. Stockholm-Mälarregionen 2004 – en nulägesrapport 
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Begreppet samhällsstruktur är inte helt enkelt att definiera och för att lyckas fånga in det i sin 
helhet krävs säkert en längre utläggning. Men med begreppet avser jag den struktur med 
aktörer som tillsammans utgör den formella offentliga beslutsgången inom 
samhällsplaneringen. Det vill säga kommuner, landsting och stat samt det institutionella 
förhållandet mellan dessa olika aktörer. 
 
Den trafik som SL ansvarar för bedrivs idag av olika bolag som genom upphandlingar har 
avtal för en viss trafik. Detta är i sig en stor omställning som har inneburit en förändring i 
ansvarsfrågan kring olika delar av trafiken. Jag har dock inte funnit det möjligt att även lägga 
detta perspektiv på min studie, utan kommer fortsättningsvis att tillskriva SL som helt 
ansvariga för trafiken, även om detta resonemang är en sanning med viss modifikation. 
 
Uppbyggnad av den svenska samhällsstrukturen är till sist en fråga för politiskt beslut, som 
till stor del grundar sig på ideologi och värderingar. Att finna en idealisk samhällsstruktur är 
sannolikt inte möjligt. Valet mellan olika förslaget kommer därför i stor utsträckning att 
grunda sig på politisk förankring och övertygelse. För vetenskapen är det inte möjligt att ta 
ställning i värderingsfrågor – detta ligger utanför det vetenskapliga området. Däremot är det 
relevant att studera samhällsförändringar, söka ny fakta och analysera uppfattningar och 
tolkningar kring frågan. Detta är även syftet för min studie.  
 

 Figur 2. 
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2.0 Teoretisk referensram 
Det finns två huvudteorier för uppkomsten av en territoriell yta inom vilket en eller flera 
människor i grupp övar inflytande över. En tidig teori är om territoriet som ett 
biologisk/genetisk fenomen. Alla djur (och däribland människan) har ett biologiskt behov av 
att skaffa sig ett revir. Antropologen Robert Ardrey beskrev människans behov av att 
kontrollera en yta som en naturlig instinkt - ett inbyggt revirtänkande - som delades med 
djurlivet i övrigt. Detta fördes även fram av zoologen Desmond Morris som däremot såg 
människan som en annan art än djuren och genetiskt programmerad. Liknande utgångspunkter 
för territoriets ursprung stöds av socio- och biologen Richard Dawkins som såg det som ett 
skydd mot människor olikt dem själva.9 En helt annan teori – och idag en vanlig utgångspunkt 
– är att rummet är skapat av sociala och politiska konstruktioner, där olika förutsättningar, 
snarare än biologin har skapat ett samhälle med olika rum och territoriella gränser. Två 
geografer, Jean Gottman och Robert Sack, har varit framstående i detta resonemang. Gottman 
förklarade territoriet ur dels en fråga om säkerhet, men även för att uppnå en effektiv 
organisation för ekonomiska och politiska frågor. Territoriet är här en bestämd geografisk yta 
med en viss befolkning och enhetlig juridisk beslutsrätt. Men med tydliga gränser uppstår ett 
avskiljande och en separation mot angränsande territorier. Robert Sack ger territoriet en 
tydligare politisk innebörd när han definierar det avgränsade rummet som ett resultat av makt. 
Territoriet är ”a primary geograpichal expression of social power”. Staten framhålls här som 
det tydligaste beviset för politiskt utövande över ett territorium där själva territoriet är den 
rumsliga formen av makt.10 
 
2.1 En diskussion om makt 
Karolina Isakssons avhandling Framtidens trafiksystem? avser att förstå hur maktutövningen 
påverkade utformningen av Dennisöverenskommelsen i Stockholm på 1990-talet. En tydlig 
konflikt var hur de olika aktörerna inte kunde enas; stat, landsting, Vägverket och kommuner, 
men även i hög grad andra organisationer som på olika sätt försökte styra utvecklingen. 
Frågorna om trafik och miljö drevs mot en infekterad konflikt om makten och rummet i 
regionens trafikpolitik. Isaksson för inledningsvis en diskussion om just maktrelationen för att 
förstå makt, där maktbegreppet som upplevs väl genomlyst och vetenskapligt förankrat. 
Henry Bäck och Torbjörn Larsson har i Den svenska politiken, struktur, processer och 
resultat ett liknande resonemang kring maktförhållanden. Bäck är professor i offentlig 
administration och Larsson är docent i statsvetenskap. Med stöd av dessa tre närmar jag mig 
här en bättre förståelse för makt. 
 
Enligt Isaksson kan makt förstås olika och det finns en rad definitioner som delvis går i olika 
riktningar. I denna maktbeskrivning nämns olika personer och deras synsätt. Robert Dahls 
synsätt är att makt kan beskrivas som att A har makt över B om A kan få B att göra någonting 
som B annars inte skulle göra. Genom denna definition fokuserade Dahl på vilka som hade 
deltagit och vilka som fick genomslag i besluten. Denna teori fick stark kritik från bland andra 
Peter Bachrach & Morton S. Baratz som snarare framhöll det politiska systemet i sig, där 
etablerade organisationer, formerna och procedurerna för beslutsfattande kan vara partiska 
och präglas av maktrelationer. Här beskrivs makt som olika hinder, medvetna eller omedvetna 
som gynnar och missgynnar olika grupper. Här finns en teori om att vissa aktörer eller frågor 
aldrig får delta i beslut eller att frågorna aldrig når beslutsbordet. Utifrån en kritisk syn på 
dessa maktteorier utvecklade Steven Lukes i början av 1970-talet ett perspektiv på makt som 

                                                
9 Storey, D. (2001) s. 9-11 
10 Ibid, s. 14-15 
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utgick ifrån förhindrandet av konflikter från att uppstå.11 I Lukes bok Power, a radical view 
från 1974 omnämns makt enligt Bäck och Larsson som ett sätt att få människor att acceptera 
sin position, genom att deras preferenser och världsbild påverkas. En stor grupp här är de som 
känner sig maktlösa och underprivilegierade och därmed utestängda då de inte längre tar 
anspråk på att ställa krav och delta i beslut.12 De tar även upp den brittiske ekonomen 
Kenneth Boulding, som delat in makten i tre centrala mekanismer som han benämner the 
stick, the deal och the kiss. Dessa är uppdelade efter olika sammanhang där det finns en 
relation mellan A och B. Inom politiken gör A som B vill därför att B har makt över A (the 
stick). I ekonomin får A en direkt ekonomisk ersättning från B för att göra som B vill (the 
deal). I det tredje samanhanget som är det sociala gör A som B vill därför att A känner 
gemenskap med B (the kiss).13 
 
Detta visar på att det finns motstridiga och svårdefinierbara sätt att se på begreppet makt. 
Olika personer har haft delvis olika utgångspunkter för hur maktrelationer och beslutsfattande 
kan analyseras. Maktförhållandet kan således vara ”öppet” som i Dahls beskrivning, eller mer 
dolt och informellt via uteslutande likt Bachrach och Baratz, redan innan beslut ska fattas. 
Situationen kan även ses utifrån maktlöst förhållningssätt där grupper inte ens gör anspråk på 
makten. Den kan även vara beroende av sitt sammanhang där resultat och anledningen till 
maktsituationen uppstår ur politiska, ekonomiska och sociala relationer. Makt är en central 
utgångspunkt inom politisk geografi och för de beslut som lägger grunden för 
samhällsförändringar. Därför är själva diskussionen angelägen att bära med sig och att 
närmare försöka förstå makt. Samhällsstrukturen i sig är ett uttryck för makt, vilket beskrevs 
redan i den teoretiska referensramens inledande stycke, med det politiska territoriet som den 
rumsliga formen för makt.    
 
Tobias Krantz skriver i sin avhandling Makten över regionen för olika demos (demos = folk, 
kratos = styre) om problemet men även behovet av att avgränsa beslutsrätten inom en 
bestämd administrativ yta. Men vilka utgör majoriteten och vad bestämmer ramen för 
helheten? Frågan faller enligt Krantz ner i två skilda med tätt sammanflätade diskussioner om 
horisontella och vertikala indelningsproblem. På den horisontella axeln ligger 
mellankommunala och länsöverskridande frågor. Två kommuner är (åtminstone utifrån en 
juridisk synvinkel) jämbördiga aktörer gentemot varandra och frågor dem emellan hanteras 
horisontellt. Den andra diskussionen rör problematiken om vilken nivå som bäst hanterar 
frågor som inte i grunden är av nationellt intresse, men som innebär stora svårigheter att 
hantera lokalt inom och mellan kommuner. I denna vertikala indelningsproblematik ligger 
frågan om den regionala nivån, mellan det kommunala och nationella beslutsområdet. Kan det 
vara lämpligt att hänskjuta mellankommunala frågor till en regional aktör, där beslutet kan tas 
på en högre nivå? Ska staten ges möjlighet att gå in och besluta i frågor som inte kan hanteras 
inom den underliggande samhällsorganisationen, trots att riksdagens mandat inte är förankrat 
i den lokala beslutsytan? Frågan om det horisontella och vertikala indelningsproblemet 
mynnar ut i frågan om kommunen, regionen eller staten som lämpligaste aktör och regionalt 
förankrad demos.14 
 
 

                                                
11 Isaksson, K. (2001) s. 34-36 
12 Bäck, H. & Larsson, T (2006) s. 15 
13 Ibid, s. 13 
14 Krantz, T (2002) s. 20-28 (Krantz diskussion om demokrati borde egentligen ges större utrymme, men blir här 
endast min mycket snäva förenkling av begreppet demokrati till sin mest elementära bas, att: majoriteten äger 
möjligheten att besluta över helheten.) 
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2.2 Sektoriell och territoriell planering inom svensk förvaltning 
Med ovanstående resonemang inträder en övergång till den mer praktiska 
samhällsplaneringens problematik kring sektoriell och territoriell panering, som bland annat 
tas upp av Thomas Lundén. Indelningen i horisontella och vertikala axlar kan överföras även 
hit, men grundproblemet ligger i att planera över olika gränser och beslutsnivåer. 
 
För att åstadkomma en effektiv planering kan man antingen ”föra ihop” samtliga frågor till en 
enhet som ansvarar för att verksamheten fungerar inom en viss avgränsad administrativ yta. 
Principen kallas för territoriell planering. Alternativet till detta är att samla kompetens och 
resurser runt ett specifikt ansvarsområde. Hit hör ofta frågor som är komplexa i sig själva och 
kräver ett rumsligt större perspektiv än det kommunala geografiska området. 
Trafikinfrastrukturen är ett tydligt exempel på detta. Den nationella trafikpolitiken är fördelad 
på olika statliga verk15, där Banverket är de mest relevanta för just denna studie. SL har som 
exempel ett sektorsansvar genom sitt huvudmannaskap för kollektivtrafiken inom Stockholms 
län. Att kunna hantera planeringen enbart sektoriellt eller territoriellt vore i många fall 
önskvärt – men knappast inte möjligt. En del frågor hanteras rimligast inom ett territoriellt 
beslutsområde, medan andra frågor kräver en mer sektoriell princip. Vilka frågor som faller in 
under vilken organisationsprincip är dock vara föremål för diskussion. Men samhället 
planeras efter båda principerna och dessa överlappar ständigt varandra i både tid och rum. 
Planeringen sker dessutom i ”öppna system” som ömsesidigt påverkar varandra och kräver 
samordning. Men de ansvariga har ofta bristande kunskap om det som ligger utanför deras 
beslutsområde, och sällan någon större möjlighet att påverka utanför detta område. Problem 
med samordning i planeringen kan ske vid gränser mellan två (eller flera) administrativa 
områden som gränsar till varandra (horisontell axel). Men konflikter kan även uppstå mellan 
olika hierarkiska nivåer i en samhällsstruktur (vertikal axel). Svårigheterna att samordna 
trafikplaneringen över de territoriella gränserna har skapat ett behov av en sektoriell planering 
med ett större och mer samlat geografiskt perspektiv. Men problem uppstår ofta i samma 
stund som den sektoriella planeringen vill styra beslut i frågor som berör inom den 
territoriella planeringen. Aktören för den sektoriella planeringen har dessutom oftast flera 
territoriella aktörer att förhålla sig till i sin planeringsprocess. 
 
Markanvändning är en kommunal angelägenhet och står inskrivet i Plan- och bygglagen. 
Detta ger kommunerna ett planmonopol inom samhällsplaneringen.16 Staten har dock stora 
möjligheter att påverka utformningen av markanvändningen genom finansiering, lagar och 
regleringar som kan ha både en inskränkande och en stimulerande effekt. (Riktlinjer för buller 
kan begränsa möjliga trafikkorridorer, medan statliga subventioner för utbyggnaden av 
tunnelbanan på 1960-talet gav såväl nya stationer som ny trafikhuvudman för 
kollektivtrafiken i Stockholms län.) Staten har ett ansvar och en roll att tillförsäkra hela landet 
likvärdiga förutsättningar och grundläggande möjligheter för detta. Förutom departementen 
som lyder under regeringen har staten verk och myndigheter som arbetar sektorsvis inom sina 
specifika områden. Länsstyrelsen kan ses som statens ”förlängda arm” ute i länen. 
Kommunerna har ett territoriellt ansvar inom sitt geografiska område (men där detta ansvar 
inom kommunen ofta är sektoriellt fördelat). Stockholms läns Landsting har ett sektorsansvar 
inom sitt landstingsområde som främst omfattar sjukvården, men även kollektivtrafik och ett 
regionplaneansvar. I Sverige finns främst tre olika aktörer, stat, kommun och landsting, men 
endast två nivåer i samhällsstrukturen. Det finns ingen under- eller överordning mellan 
kommun och landsting. Landstingen är juridiskt sett en regional kommun. 

                                                
15 Lunden, T (1999) s. 78-79 
16 Plan- och bygglagen (1987:10) 1 kap 2 § 
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2.3 Funktionella ytor 
Begreppet region går inte att definiera enligt en generell förklaring. Region kan användas för 
att bestämma en specifik yta, i ett visst sammanhang en hel världsdel, i andra sammanhang en 
eller ett par kommuner. Det är sammanhanget eller funktionen för det enskilda fallet som 
avgör hur en region bör avgränsas.17 ”Den funktionella regionen avgränsas av resor och 
kontakter, medan den administrativa regionen fungerar som ett beslutsterritorium för politiska 
beslut”.18 Idealet skulle vara om de funktionella och administrativa gränserna sammanföll, 
men verkligheten är oftast en helt annan.19 Den funktionella regionen har en gräns, men den är 
aldrig bestämd eller konstant. Gränsen förflyttar sig i både tid och rum, beroende på 
tillgänglighet. Avstånd (i både tid och rum) kan sänkas genom ökad tillgänglighet, där 
transportinfrastrukturen har en närmast avgörande betydelse. Samspelet dem emellan kan 
förklaras genom att den funktionella regionen avgränsas för varje enskild funktion av den 
gräns där inflytandet från en annan region är större.20 För dagpendling är minskad restid den 
enskilt viktigaste faktorn för växande regioner, 60 minuter har framförts som en ”mental” 
brytpunkt för dagpendling.21 
 
En utveckling där människor når ett större geografiskt omland är en process som pågått 
(minst) sedan järnvägen anlades i Sverige från mitten av 1800-talet. I slutet av 1800-talet 
rörde vi oss i genomsnitt 3 km per dag. År 2000 var motsvarande rörlighet 56 km per dag. En 
tjugofaldigad ökad rörlighet har lett till att vi når ett 200 gånger större geografiskt område.22 
En ökad ekonomisk specialisering är den enskilt viktigaste drivkraften bakom vidgade 
regioner, som möjliggjorts främst av transportsystemets utveckling och en allmän 
inkomstökning. Sedan 1970-talet har det skett en omfattande regionförstoring, som kan 
beskrivas rent statistiskt med att antalet arbetsmarknadsregioner (LA-regioner) nästan 
halverats.23 Enligt Nutek, beskrivs hur en regionförstoring kan uppnås på två sätt. Under 
industrialiseringen första hundra år skedde det främst i och med inflyttning till städer och 
tätorter, genom urbaniseringsprocessen. Från 1960-talet ökade den individuella rörligheten, 
främst genom privatbilismen, och det yttre stadsrummet fick en glesare bebyggelsekaraktär. 
Regionförstoringen ”växlade in på ett nytt spår” och genom detta kunde tillgängligheten 
fortsätta att öka utan inflyttning till städerna. Utvecklingen kan till vissa delar beskrivas som 
”urban sprawl”.24  
 
2.4 Centrifugala och centripetala krafter 
Richard Hartshorne tar upp två olika krafter som verkar i rummet som påverkar makten och 
territoriet. Dels finns det en centrifugal kraft som verkar utåt, splittrar territoriet och har en 
destabiliserande inverkan. Denna kraft förstärks i och med ett växande avstånd inom 
territoriet och till angränsande territorium. Barriärer och hinder som floder, hav och berg har 
en effekt att minska det funktionella omlandet och på sätt öka avståndet. Ett områdes yta och 
form har således stor betydelse.25 Omfattande gränsöverskridande kontakter kan på längre sikt 

                                                
17 Nutek (R 2001:7) s. 13 
18 Linzie, J (2002) s. 100 
19 Nutek (R 2001:7) s. 13 
20 Linzie, J (2002) s. 100-101 
21 Nutek (R 2001:7) s. 31 (Nutek skriver att brytpunkten kan ifrågasättas och mer forskning är önskvärd.) 
22 Öberg, S. (1997) s. 78 (De sista åren fram till 2000 utgörs sannolikt av en prognos.) 
23 Nutek (R 2001:7) s. 13-15 (Med en LA-region avses en funktionell arbetsmarknadsregion, inom vilken 
människor kan bo och arbeta utan att behöva göra allt för tidsödande resor mellan hem och arbete. Då den 
administrativa kommunindelningen förändrats över tid har den befintliga indelningen används även för SCB:s 
beräkningar av tidigare pendlingsströmmar.) 
24 Ibid, s. 26-27 
25 Hartshorne (1950) s. 106 



Samhällsplanerarlinjen                                                                                               Där spåren slutar 
Stockholms universitet                                                                                                 Thomas Karlsson  

 - 14 -

påverka gränsens läge eller ifrågasätta hela dess existens. Medan den första kraften verkar 
splittrande verkar den andra kraften i det motsatta förhållandet. Detta är den centripetala 
kraften som verkar inåt och är sammanhållande för territoriet. Kortare avstånd areellt, 
tekniskt, kulturellt och mentalt har här en funktion av att stärka territoriet.26 Hartshorne för sin 
diskussion på en nivå där territoriet ofta är synonymt med en stat. Det finns ett starkt fokus på 
den statsterritoriella gränsen, vilket nog är resultatet av sin tid. Hartshornes teori kring 
regionalgeografin har vuxit fram i en tid omkring andra världskriget. Den artikel jag här 
använder mig av är publicerad 1950. I ett läge då gränser flyttats, statsterritorier hotats och i 
ett svårt politiskt läge är det inte märkligt att kulturgeografer lade vikt vid att studera stater 
snarare än regioner. Men jag anser att det även går att relatera dessa till andra former av 
territorier som kommuner, län, etc. Mitt syfte med att nämna Hartshornes teori är att jag avser 
att applicera den på det rumsligt geografiska (horisontella) perspektivet med kommunerna 
och deras storlek och geografiska läge inom länet, vilket förklarades på sidan 5.  
 
2.5 Ett europeiskt perspektiv på samhällsstrukturen 
Ur ett europeiskt perspektiv är det vanligt med tre nivåer i samhällsstrukturen, och i flera 
länder pågår en diskussion likt den i Sverige med större administrativa regioner.27 I en del fall 
förekommer även två eller fyra nivåer, men båda dessa är mer ovanliga. Frankrike har fyra 
nivåer.28 I Belgien tillämpar man en asymmetrisk struktur där både två eller tre nivåer 
förekommer beroende på vilken av de tre regionerna Flemish, Wallon och Brussel man 
studerar.29 Nederländerna är en decentraliserad enhetsstat med tre nivåer, och påminner på så 
sätt rätt väl till den modell som finns i Sverige. Provinces, som är mellannivån, har en mindre 
budget och fungerar främst som en regional samordnare. Provinserna samordnar även sina 
planer med staten, men planerna som finns på respektive provins och kommunnivå får, till 
skillnad från i Sverige, inte strida mot en högre nivå. Det största ansvaret är dock utlagt till 
kommunerna (municipalities), men provinserna fungerar ofta som ”blockerare” av 
kommunernas planer. Med detta menas att man inte styr kommunernas planer men prövar 
dem mot en regionplan. På kommunal nivå finns del en icke tvingande strukturplan och dels 
en detaljerad bestämmandeplan, där dessa två i stora drag kan jämföras med den svenska 
översiktsplanen och detaljplanen. Det finns ambitioner om ett mer decentraliserat system men 
kommunerna är ofta allt för små för att anses kunna hantera detta väl. I storstadsområden 
finns det tydliga problem där gränserna inte är anpassade efter en mer ändamålsenlig 
funktionell struktur. I Rotterdam har man infört en Metropolitan government där de lokala 
kommunerna har fått ansvaret för detta nya regionorgan, som man tror på sikt ska komma att 
ersätta de nuvarande provinserna. En betydande förändring är att den tidigare sektorsindelade 
planeringen där ska samordnas i en strukturplan för hela regionen.30 Det finns andra exempel 
på där ett regionalt organ har införts. I London bildades år 2000 Greater London Authority 
(GLA), där Transport of London ingår, med ett ansvar för kollektivtrafiken, 580 km 
huvudvägar, samtliga Londons trafikljus och reglerandet av taxi och hyrbilar. De lokala 
vägarna (omkring 95 procent av samtliga vägar i längd räknat) ligger fortfarande kvar på 
motsvarande kommunal nivå, men beslut inom GLA står över kommunala viljor. I en 
fallstudie av Marsden, G. och May, A. jämförs den institutionella samhällsstrukturen i 
städerna London, West Yorkshire och Edinburgh i Storbritannien. Dessa städer har olika 

                                                
26 Hartshorne, R. (1950) s. 106-109 
27 Newman, P & Thornley, A (1996) Nederländerna; s. 47-49. Schweiz; s 62-63. Tyskland; s. 60-62. För de 
nordiska ländera, se not nedan.  (Hänvisar enbart till länder som ligger i norr- eller mellaneuropa, samt tillhör 
det som vanligtvis beskrivs som Västeuropa, då Sverige är mer jämförbart med dessa länder.) 
28 Ibid, s. 45-46 
29 Ibid, s. 54-55 
30 Ibid, s. 47-49 
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strukturer för hur de hanterar frågor kring transportinfrastrukturen och författarna vill se om 
detta kan ha påverkat effektiviteten i hanteringen av frågorna och om utbyggnaden av ny 
infrastruktur har underlättats i någon av städerna. Studien lyfter fram London som ett bra 
exempel på en mer tvärsektoriell planering, i och med införandet av GLA. Men studien 
framhäver även betydelsen av ett tydligt regionalt mål, tydlig institutionell struktur, flexibla 
finansieringslösningar och en stark politisk kraft för att lyckas väl. Dessutom nämner man att 
stora och upprepade förändringar i samhällsorganisationen även kan ha en negativ effekt på 
genomförandet av transportinfrastrukturen.31 
 
Schweiz (som RTK i Stockholm studerat närmare) är en federal stat med tre nivåer: 
statsförbund, 26 olika kantoner (canton) och över 3000 kommuner (commune) där samtliga är 
involverade i planeringen. Kantonerna antar utifrån federala ramar och policys egna lagar för 
planering och bebyggelse, samt tar fram regionplaner, som prövas av en federal församling. 
Kantonerna ger direktiv ner till kommunerna och prövar deras planer mot den kantonala 
regionplanen. Kommunerna följer sedan sina respektive bindande zonplaner.32 Schweiz är ett 
till ytan litet land och kantonerna kan storleksmässigt ses som stora ”stockholmskommuner”, 
då de dessutom är 26 till antalet (precis som antalet kommuner i Stockholms län). Jämförelsen 
haltar dock något då landet är omkring sex gånger större än Stockholms län och har nästan 
fyra gånger fler invånare, men det är viktigt att även ta med Schweiz relativt sett lilla storlek i 
sammanhanget.33 Det är mer relevant att jämföra en canton med en svensk kommun, än att 
göra jämförelsen mot en commune, som oftast är väldigt små. Detta skapar ett 
”översättningsproblem” då kantonernas zonplaner kanske snarare ska ses som bindande 
översiktsplaner än som bindande regionplaner, med svenska ögon sett.  
 
I samtliga nordiska länder förekommer det en enhetlig modell med tre nivåer, (Island har jag 
inte studerat och känner inte till förhållandena där). I såväl Sverige, Norge och Finland har 
den kommunala nivån stort självbestämmande, men i både Norge och Finland har den 
kommunala översiktsplanen en mer bindande ställning än i Sverige. Finland har av tradition 
ofta hämtat inspiration från Sverige och det har under en längre tid pågått en decentralisering 
av samhällsplaneringen ner till den kommunala nivån. I Norge har den kommunala 
översiktsplaneringen varit obligatorisk sedan 1965 och numera är den uppdelad i en långsiktig 
plan (cirka 10 år) och en kortsiktig aktionsplan som följer budgetcyklerna på 4 år.34 I 
Danmark har staten ett stort inflytande i planeringen och formulerar bindande direktiv för 
bland annat infrastruktur, som de lägre nivåerna (län och kommuner) tvingas förhålla sig till. 
Regeringen har vetorätt över såväl regionplaner som lokala planer. Länen tar fram 
regionplaner som i vissa avseenden – exempelvis större infrastruktursatsningar - blir bindande 
för kommunerna. De danska kommunerna utgör dock en mycket stor del av planeringen och 
tar fram kommunplan och en juridiskt bindande lokalplan som till stor del jämföras med 
Översiktsplanen och detaljplanen i Sverige.35 Men med skillnaden att de högre nivåerna stat 
och län har betydligt större inflytande över planeringen.36 
 
 
 
                                                
31 Marsden, G. &  May, A (2006) s. 771-787 
32 Newman, P & Thornley, A (1996) s. 62-63 
33 Schweiz är 41 285 km2 med ca 7,12 miljoner inv, Stockholms län är 6 519 km2 med ca 1,9 miljoner inv. 
(Bonniers stora världsatlas, Årsstatestik 2007 för Stockholms län och landsting.) 
34 Newman, P & Thornley, A (1996) Norge; s. 67-68. Finland; s. 68-69 
35 Ibid, s. 63-65 
36 Ibid, s. 63-65 
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3.0 Stockholmsregionen 
Det förra seklet innebar en kraftig expansion av Stockholmsregionen, både till befolkning och 
helt nya områden för exploatering. Runt sekelskiftet mot 1900-talet byggdes spårvägstrafiken 
ut med förortsbanor och ny bebyggelse kunde etableras utanför staden.37 Järnvägarna byggdes 
ofta ut med privata investeringar. Spårvagnstrafiken drevs ofta av privata bolag, ibland av 
boende längs med banorna. Flera spårvägslinjer har senare successivt ersatts av tunnelbana 
medan vissa banor har överlevt in i vår tid. Stockholm stad bedrev mycket tidigt en aktiv 
markpolitik där omfattande arealer köptes in av olika delar av länet. Staden började även 
inkorporerade mark från grannkommunerna. Den första regionplaneringen bedrevs i 
Stockholm redan på 1930-talet. Förslaget på plan för att säkerställa markreservationer för 
större trafikleder och andra samhällsfunktioner kom redan 1926 genom Länsstyrelsen för 
Stockholms län.38 Två år tidigare hade Sverige fått en ny lag som gav Landstinget mer 
självstyre gentemot staten. Det fanns i och med detta förhoppningar (och även farhågor) om 
en mer kraftfull regional nivå.39 År 1949 förordade regeringen åt Stockholmsregionen - efter 
att Stockholms stad väckt frågan - att upprätta en regionplan som enligt den nya 
byggnadslagstiftningen från 1947 skulle samordna närliggande kommuners intressen, men 
även tillvarata statliga intressen.40 Med den nya lagstiftningen stärktes även kommunernas 
planeringsrätt och betydelsen av att äga marken försvagades. Trots detta skulle Stockholms 
stad fortsätta sin kontroversiella inkorporering av mark.41 En regionplan skulle visa sig 
välbehövlig, för de kommande årtiondena blev både omtumlande och händelserika. 
 
3.1 Regionen växer - men kommungränserna ger svårigheter 
Under Stockholmsregionens expansiva 1950- och 60-tal fanns det en flora av olika 
trafikföretag som länets invånare var hänvisade till. SJ bedrev järnvägslinjerna, samt en 
omfattande busstrafik, Stockholms Spårvägar ansvarade för spårvägs- buss- och 
tunnelbanetrafiken, samt att en rad andra företag - ofta i enskild ägo - svarade för 
lokaltrafiken inom kommunerna. Sammanlagt fanns det i början av 1960-talet hela 13 olika 
trafikföretag i Storstockholmsområdet!42 Stockholm stad planerade, finansierade, byggde och 
trafikerade tunnelbanan helt i egen regi och samordnade utbyggnaden av tunnelbanan med 
den fortsatta expansionen av förorterna. Det var ett svagt samarbete mellan 
grannkommunerna och dessa hade oftast inte resurser för en omfattande bostadsexploatering. 
För att förverkliga planerna med den västra tunnelbanegrenen inkorporerades Hässelby och 
Spånga 1948 och byggandet kunde därmed fortsätta helt under stadens ansvar. Förlängningen 
av tunnelbanans linje mot Bagarmossen möjliggjordes av att gränsen mellan Stockholm och 
Nacka rätades ut. Redan 1919 hade staden inkorporerat marken där Hammarbyhöjden, 
Kärrtorp och Björkhagen idag ligger.43 Staden hade dock sedan tidigare lovat att inte fortsätta 
inkorporeringen. Men en förlängning av den röda tunnelbanegrenen söderut utreddes under 
mitten av 1950-talet. Ett mycket kraftigt bostadsbyggande väntade in på 1960-talet, men det 
saknades mark. Staden köpte efter flera turer ett område inom sin egen kommun, men 
behövde fortfarande komma åt ägd mark inne i Huddinge kommun. Trots våldsamma 
protester och stor upprördhet från länets kommuner skrevs ett avtal med Huddinge kommun 

                                                
37 Malmsten, B. (2002) s. 54 
38 Norberg, G, R. (2002) s. 106 (Med Stockholms län avses vid denna tid området utanför Stockholm stad. Det 
var även detta år som Svenska akademin för första gången redovisade belägg för ordet regionplan, hämtat från 
Stockholms Dagblad, hösten 1926) 
39 Krantz, T (2002) s. 11 (Enligt Landstingslagen 1924 skulle inte längre besluten underställas staten.) 
40 Wijkmark, B. (2002) s. 20 
41 Bodström, K (1997) s. 35 
42 Malmsten, B. (2002) s. 50 
43 Sannel (1997) s. 55-57 
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år 1961, vilket gav Stockholm åtkomst av marken i Vårby. Tunnelbanan kunde därmed 
byggas vidare, med tillkomsten av storskalig bostadsbebyggelse i Skärholmen och Vårby som 
följd. Händelsen har beskrivits som Vårbykrisen och blev slutet på ett halvt sekel av 
inkorporeringar från Stockholm stad. Samarbetet med andra kommuner var vid det här laget 
mycket ansträngt, och förvärrades ytterligare av händelsen44 
 
Det rådde inom länet en stor enighet om att de olika trafikhuvudmännen och bristen på 
samarbete mellan kommunerna försvårade för utbyggnaden av en god kollektivtrafik och det 
fanns även ekonomiska skäl för en samordning. Regionplaneringen försvårades av rådande 
situation och man bestämde sig för att finna en effektivare struktur för kollektivtrafiken.45 
Redan på 1950-talet hade man på kommunalt initiativ inlett en utredning för samordning och 
utbyggnad av trafiken, men man insåg senare att frågan krävde en tydlig regional samordning 
mellan länets då 55 kommuner. Att säkerställa en samordnad och kraftig utbyggd 
kollektivtrafik såg som helt nödvändigt för att kunna hantera den kraftiga 
befolkningsökningen och fortsätta det planerade expansiva bostadsbyggandet.46 
Miljonprogrammet byggdes från mitten av 1960-talet, i hela Sverige skulle 100 000 
lägenheter produceras per år i tio år framöver. En stor andel av dessa byggdes i Stockholms 
län. Samarbetet mellan Stockholms stad och länets andra kommuner fungerade dåligt och 
med 55 olika kommuners enskilda ansträngningar var uppgiften att utveckla en god 
kollektivtrafikförsörjning i det närmaste omöjlig. Ett mer institutionellt samarbete krävdes för 
att regionen skulle kunna utvecklas till en gemensam bostads- och arbetsmarknad. En statlig 
utredning tillsattes på begäran från företrädare för kommunen. Nils Hörjel, statssekreterare i 
Kommunikationsdepartementet, utsågs i december 1963 av regeringen till statlig förhandlare 
för att tillsammans med Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Statens järnvägar 
finna en lösning för samordningen av länets kollektivtrafik. 1964 nåddes så en 
principöverenskommelse som ovanstående parter godkände.47 En avgörande del av 
överenskommelsen var att staten nu kunde gå in med bidrag för den fortsatta utbyggnaden av 
tunnelbanesystemet, likt det system som redan tillämpades för vägar och gator. Den statliga 
finansieringen uppgick till hela 95 procent av kostnaderna för den fortsatta utbyggnaden till 
tre system.48 Ett kommunalförbund bildades med kommunerna i Stockholms län (samt 
Upplands-Bro kommun) som övertog Stockholms Spårvägar, och successivt övertog övriga 
trafikbolag inom länet. Under den här tiden påbörjas pendeltågstrafiken inom länet genom ett 
avtal mellan KSL och SJ samt att taxesystemet började samordnas. 1971 hade samtliga 
trafikbolag (utom SJ:s tågtrafik) förvärvats och bildandet av AB Storstockholms Lokaltrafik 
var slutligt uppnått i sin helhet. Den 1 januari samma år överfördes trafiken till det nya 
Storlandstinget Stockholms läs Landsting som ensamt fick huvudmannaskapet för länets 
kollektivtrafik.49 Storlandstingets tillkomst var tänkt att bli ett kraftfullt regionplaneorgan, och 
det behövdes. Det allt kraftigare bostadsbyggandet som låg på det kommunala ansvaret, 
krävde en utbyggd kollektivtrafik. Detta blev det nya landstingets viktigaste uppdrag i 
regionplaneringen. Det mellankommunala resandet ökade och det var angeläget att få en 
regionalt samlande aktör. I Planförslaget från 1970 fanns stora utbyggnader för spår och väg, 
man arbetade utifrån prognoser mot omkring 2,5 miljoner invånare runt år 2000.50 1971 införs 

                                                
44 Ibid, s. 58-59 
45 Malmsten, B. (2002) s. 50 
46 Carle, M & Malmsten, B. (2007) s. 23 
47 Malmsten, Bo (2002) s. 51-54 
48 Carle, M & Malmsten, B. (2007) s. 28 
49 Malmsten, Bo (2002) s. 53-55 
50 Wijkmark, B. (2002) s. 27 
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även ”50-kortet”, det vill säga det 30-dagarskort som ger rätt till obegränsat antal resor med 
SL inom länet51, och som fortfarande finns kvar. 
 
Samtidigt med utvecklingen mot en mer samordnad kollektivtrafik växte sig bilismen 
starkare, mycket tack vara att inkomsterna ökade och folk fick i ökat utsträckning råd med 
egen bil. Men Sverige har även av tradition haft en stark utveckling till bilismens fördel. Stora 
vägbyggen har finansierats med statliga medel och städer har i stor utsträckning 
omstrukturerats för att bättre ”fungera” utifrån bilens villkor. Högertrafikomläggningen 1967 
innebar att all spårvägstrafik i innerstaden lades ner och ersattes med buss, med stora 
framkomlighetsproblem för kollektivtrafikanterna.52 Nedläggningen av innerstadens 
spårvagnstrafik kan ses som något av en symbol för kollektivtrafikens underordnande roll i 
förhållande till bilens framkomlighet, utifrån dåtidens samhällsplanering. Under 1960-talet 
fördes även en debatt angående (de nuvarande) förortsbanornas fortsatta existens, men varje 
nedläggning har föranlett stora protester, men banorna har (hittills) alltid klarat sig i de 
avgörande politiska besluten.53 SL:s styrelse har vid flera tillfällen under 1970- och 80-talet 
haft ståndpunkten att linjerna ska läggas ner och bedrivas med busstrafik. Även SJ som ägde 
Roslagsbanan på 1970-talet förordade en nedläggning av den spårtrafiken. Här diskuterades 
förlängning av tunnelbanan till Täby centrum, som efter lokal folkomröstning aldrig blev av. 
Landstinget har vid flera tillfällen räddat och rustat upp spårtrafiken på förortsbanorna, helt 
mot SL:s ledning som konsekvent velat avvecklat Saltsjöbanan (1973), Nockebybanan (1981) 
och Lidingöbanan (1983).54 
 
Mellan åren 1952-1974 minskas antalet kommuner i Stockholm län, från 72 till 23. Idag har 
antalet kommuner åter ökat till 26.55 Kommunreformen som i Sverige skedde successivt 
mellan 1962-1974 utgick i stort från centralortsteorin med en centralort, en stad, med en 
omgivande landsbygd inom en (teoretiskt sett) funktionell yta. Varje tillräckligt stor sådan 
funktionell yta skulle bilda en kommunal enhet. Men i Stockholm föll den principen då det 
skulle ha inneburit att större delen av Stockholms län borde ha blivit en egen kommun.56 
Kommunsammanslagningarna ansågs minska behovet av mellankommunal planering. Det 
ansågs dock nödvändigt att formerna för planering på regional nivå togs med i PBL.57  
 
3.2 1970-talet – ”en nerväxling och inbromsning” 
Under 1970-talets mitt inträffade ett makroekonomiskt trendbrott som blev början på en 
genomgripande samhällsförändring. Sveriges ekonomiska tillväxt mattades av betydligt.58 
Tillväxten hade ökat i en relativt stadig takt fram till 1970-talet, men brytpunkten och den 
efterföljande svagare utvecklingen efter mitten av 1970-talet förändrade förutsättningarna. 
Årtiondet har beskrivits som en strukturkris där kurvorna för alla olika delar av samhället 
samtidigt vände nedåt och den tidigare så starka framtidstron byttes mot oro och osäkerhet.59 
Urbaniseringsprocessen avstannade plötsligt och länets stadiga befolkningstillväxt på omkring 
5 000 invånare per år byttes mot en utflyttning där befolkningen istället minskade med cirka 
3 000-5 000 personer per år under 1970-talet. En liknande utveckling som denna hade tidigare  

                                                
51 Malmsten, Bo (2002) s. 57 (”50-kortet” kommer efter att kortets pris vid denna tid var 50 kronor.) 
52 Ibid, s. 57 
53 Ibid, s. 57 
54 Ibid,  s. 57 (Landstingsfullmäktige står över SLs styrelse i större frågor.) 
55 Ibid, s. 54 
56 Lunden T. (1999) s. 66 
57 SOU 2005:77 s. 383 
58 Andersson-Skog, L & Krantz, O. (2002) s. 70 
59 Ibid, s. 85-86 
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1910förekommit i såväl USA som Storbritannien, men denna urban turnaround 
kom trots detta lika oväntat som hastigt.60 Under samma tid ifrågasattes 
det pågående Miljonprogrammet allt mer och bostadsbristen hade genom 
den kraftiga utbyggnaden av bostäder och befolkningsavmattningen 
övergått till ett allt större bostadsöverskott. Flera helt nybyggda områden 
uppvisade en stor andel outhyrda lägenheter och även inom denna sektor 
blev 1970-talet en betydande period av tillbakagång.61 Istället för att 
exploatera ytterligare mark för bostadsbyggande vände den politiska 
inriktningen och grönområden som Masmo, Kymlinge och Hansta 
bevarades.62 Bildserien (figur 3.) till höger visar på hur exploateringen av 
grönområden (röd färg) i Stockholms län har utvecklats under 1900-talet. 
Från 1910 och fram till 1975 skedde en successiv exploatering av nya 
områden. Men därefter har den expansiva epoken ersatts av en mer 
återhållsam utveckling där nybyggnation skett som förtätning inne i 
befintlig stadsmiljö eller som nya bebyggelseområden på redan 
exploaterad mark. Bebyggelsen har i högre grad koncentrerats kring redan 
befintlig infrastruktur. Undantaget är utvecklingen med nya villaområden, 
som kom att öka kraftigt och med sin låga exploateringsgrad försvåra för 
en stark och kostnadseffektiv kollektivtrafik. 
 
Regionplane- och trafikkontoret har i boken Stockholmsregionen, 50 år av 
regionplanering beskrivit tiden som ”en nerväxling och inbromsning”.63 
Men 1970-talet innebar inte endast kraftig ekonomisk tillbakagång och ett 
ifrågasatt bostadsbyggande i kris. Under 1960-talet började även 
medborgarinflytandet i allt högre grad att avkrävas inom planeringen och 
samhällsutvecklingen i stort. Citysaneringen i Klaraområdet hade på flera 
sätt väkt liv i en fram tills nu ganska tyst folkopinion. Det planerade 
tunnelbanebygget vid Kungsträdgården skapade Almstriden 1971, som på 
många sätt har fått representera folkets seger över den storskaliga 
samhällsutvecklingen. Planerare och politiker gick på reträtt och 
tunnelbanan fick en annan och mindre uppgång än den först planerade.64 
Thomas Lundén tar upp den generella utvecklingen i artikeln Stockholm 
1980-stalemate in physical planning, där den ökade kritiken från 
allmänheten och intresseorganisationer bidrog till att de planerade 
förortsutbyggnaderna och den storskaliga planeringen stannade upp. Även 
projekt med tydlig samhällsnytta blev svårare att förankra mot bakgrund 
av en försvagad samhällsorganisation och en kraftigt stärkt folkvilja.65 
Lennart Tonell beskriver just det framväxande medborgarinflytandet och 
hur detta skapade en ny roll där planerarna och politikerna nu i högre 
utsträckning fick acceptera medborgarnas rätt till deltagande i planeringen. 
Speciellt tydligt har det blivit i det som vanligtvis kallas för NIMBY-
syndromet (Not In My BackYard) och visar på motsättningen mellan det 
allmänna och det enskilda intresset.66 Detta återspeglar sig väl i det 
välbekanta uttrycket ”bygg gärna – men inte här!”  

                                                
60 Sannel (1997) s. 65-66 
61 Ramberg, K (2000) s. 209-210 
62 Wijkmark, Bo (2002) s 28 
63 Ibid, s 27 
64 Ibid, s 28 
65 Lunden, T. (1982) s 130-131 Figur 3. 
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Men det finns ytterligare faktorer bakom den vikande trenden i samhällsutbyggnaden. 
Situationen i Stockholm hade kommit till en punkt där planeringen togs sig allt större 
regionala dimensioner och en större samordning mellan aktörerna blev nödvändig. Därtill 
hade storleken och komplexiteten för enskilda projekt skapat ett behov av ökad koordination 
och nödvändiga samarbeten mellan olika kommuner, enskilda samhällssektorer och politiska 
beslut. Planeringen blev allt tyngre, mer tidskrävande och kostsammare i sitt genomförande 
än tidigare. I regionen upplevdes de som om Stockholms stad satt fast mellan allt starkare 
kranskommuner och Regionplaneorganet för Stockholms län var låst i en position där 
planeringen endast kunde genomföras med kommunal samstämmighet. Situationen som 
uppstod skapade en samhällsutveckling som började inrikta sig mot mer småskaliga planering 
i såväl storlek, tidsåtgång som i yta. Nya projekt påbörjades inte utan redan påbörjade 
slutfördes eller kompletterades. Kommunerna blev mer slutna och samarbeten dem emellan 
försvårades.67 
 
3.3 Frågor om trängsel och miljö i fokus 
Den pendeltågstrafik som kom igång i och med Hörjelöverenskommelsen ökade kraftigt i 
antal passagerare, men avtalet mellan landstinget och SJ fungerade dåligt och samarbetet 
försämrades av ständiga konflikter parterna emellan. Det var svårt att kommas överens om 
investeringar och förbättringar i pendeltågstrafiken, båda var missnöjda med reglerna för 
ersättning till SJ. Kapacitetsbristen på spåren förklarade SJ med att pendeltågen bidrog till 
störningar i fjärrtågstrafiken. Landstinget hävdade motsatsen - fjärrtågstrafiken störde 
pendeltågstrafiken. I december 1982 inledde riksdagsmannen (och dåvarande 
finansministern) Gunnar Sträng förhandlingar mellan SJ och Landstinget som enbart 
behandlade pendeltågstrafiken. En av frågorna gällde nödvändig kapacitetsförstärkning på 
sträckorna Älvsjö - Flemingsberg och Karlberg – Ulriksdal, samt signalsystem och 
stationsombyggnader. Den andra frågan gällde finansieringen och själva trafikavtalet mellan 
Landstinget och SJ. Ett avtal nåddes i såväl trafikavtalet som för de föreslagna 
kapacitetsförstärkningarna, men från Landstinget upplevde man avtalet som ett dyrt och svagt 
fall framåt. Avtalet blev bättre ekonomiskt för Landstinget än den tidigare 
Hörjelöverenskommelsen, men kostnaderna ansågs fortfarande som allt för höga. I det nya 
avtalet föreslogs även att lokaltågstrafiken skulle få samma möjlighet till statsbidrag som 
tunnelbanan fick i och med Hörjelöverenskommelsen, där samma principer användes som för 
vägbyggen.68 Från och med denna tid har trafikfrågorna i Stockholms län allt mer fokuserats 
kring förstärkningar och kapacitetshöjande åtgärder i det redan existerande trafiknätet, få 
centrala frågor har berört helt nya spårförbindelser. Hit räknar jag även diskussionerna kring 
tredje spåret/Citybanan som är mer en kapacitetshöjning än ny spårförbindelse, även om den i 
sin slutgiltiga (?) utformning har en delvis ny sträckning. Åren runt Stränguppgörelsen blir 
enligt mig något av en milstolpe i länets trafikhistoria. Ifrån denna tid har en fortsatt 
utbyggnad av helt nya spår och stationer ersatts med att komma till rätta med den 
kapacitetsbrist som vuxit fram i befintligt system. Tvärbanan är i stort sett det enda 
undantaget. Men utvecklingen hänger även samman med att det från mitten av 1970-talet 
nästan inte har byggt några helt nya bostadsområden, likt den expansiva perioden mellan 
1940-1970. Men den fortsatta befolkningsökningen efter några svaga år på 1970-talet har 
medfört stora behov av spårförstärkningar på hårt belastade delar i spårsystemet.  
 
Plan- och bygglagen trädde i kraft 1987 och ersatte den tidigare byggnadslagstiftningen. 
Syftet var att få en mer samlad och överskådlig lag, samt att ansvaret för planeringen 
                                                                                                                                                   
66 Tonell (2005) s. 319 
67 Lunden, T. (1982) s 130-131 
68 Carle, M & Malmsten, B. (2007) s. 31-42 
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decentraliserades ner till kommunerna genom planmonopolet. Den tidigare statliga 
fastställelseprövningen avskaffades och ersattes av möjlighet till en efterhandsprövning, då 
behov föreligger. Den nya lagstiftningen utgår från ett synsätt om långsiktig hållbar 
utveckling. Lagförändringen kom även i en tid då kommunsammanslagningarna skapat större 
och starkare kommuner, samt att konkurrensen om mark- och vattenområden ökat kraftig 
inom vissa delar av landet.69 (Framförallt i Stockholmsområdet, min notering.) Sedan lagen 
trädde i kraft 1987 har flera förändringar genomförts. 1993 infördes särskilda bestämmelser 
om Miljökonsekvensbeskrivning vid planförändringar. Kraven på miljöhänsyn ökade 1996 
genom ökat hänsyn till parker, grönområden, natur- och kulturvärden. Miljöbalken trädde i 
kraft 1999 och ersatte den tidigare naturresurslagen.70 
 

Under större delen av 1990-talet fördes en stor debatt kring miljö och trängsel i och med ett 
omfattande trafikpaket för Stockholmsregionen (läs länet), inom den så kallade 
Dennisöverenskommelsen.71 Såväl spår som vägar i regionens centrala del närmade sig 
kapacitetstaket och det var angeläget att finna lösningar på trafiksituationen. Karolina 
Isaksson tar i sin avhandling Framtidens trafiksystem. Maktutövningen i konflikterna om 
rummet och miljön i Dennispaketets vägfrågor upp de politiska konflikterna kring detta. 
Isaksson belyser främst maktspelet mellan förespråkare och motståndare till Dennispaketet. 
Bengt Dennis fick uttryckligen uppgiften att ”förbättra regionens miljösituation, öka 
tillgängligheten samt skapa bättre förutsättningar för regionens utveckling.” Trots att man så 
tydlig avsåg att förbättra miljösituationen blev det just frågan om miljön som blev projektet 
stora stridsfråga. Dennispaketet kan ses som ett mycket stort och komplext trafikprojekt med 
tydligt rumsliga och politiska dimensioner. Mellan de olika partierna uppstod en skarp 
skiljelinje mellan å ena sidan Moderaterna, Folkpartiet och Socialdemokraterna, å den andra 
sidan Centerpartiet, Vänsterpartiet (dåvarande VPK, min notering), Miljöpartiet och 
Stockholmspartiet. De tre förstnämnda var för den huvudsakliga plan som hade tagits fram, 
dock fanns det en rad oklarheter och inre oenigheter mellan dessa partier. Den sistnämnda 
gruppen motsatte sig vägutbyggnader och ville helt satsa på kollektivtrafiken samt införande 
av bilavgifter, för att minska bilismen. Dessa motsättningar ledde fram till att en 
förhandlingsgrupp bildades där enbart de partier som även förespråkade utbyggnader av vägar 
fick ingå - Moderaterna, Folkpartiet och Socialdemokraterna.72 Det var trots denna grupp av 
Dennisförespråkare inte helt enkelt att enas. Socialdemokraterna var emot Österleden, 
Folkpartiet sa nej till Västerleden och Moderaterna motsatte sig ett införande av biltullar. 
Läget var låst inom gruppen och för att komma till några resultat lyftes dessa delar 
inledningsvis bort från projektet. I den första etappen - Dennis I - var det främst satsningar på 
kollektivtrafiken, ett tredje spår vid Getingmidjan i centrala Stockholm, en 
tvärspårförbindelse i södra närförorterna, infartsparkeringar och ett nytt stombusslinjesystem i 
innerstaden som beslutades. Dennis II kunde senare undertecknas och där låg såväl 
Österleden som Västerleden och biltullarna med. De tre partierna hade helt enkelt fått avstå 
från var sin hjärtefråga för att kunna nå en överenskommelse.73 
                                                
69 SOU 2005:77 s. 153-155 
70 Ibid, s. 155-156 
71 Projektet leddes av den statligt tillsatte huvudmannen Bengt Dennis och bestod främst utav en inre ringled 
runt Stockholms innerstad (Södra länken, Österleden, Norra länken och befintliga Essingeleden), samt en yttre 
tvärled från Haninge till Täby via Kungens kurva – Lovön – Vällingby – Sollentuna. Dessutom avsåg man att 
införa biltullar för inpasserande fordon till centrala delen av Stockholm, samt Västerleden. Men i förslagen 
återfinns även satsningar på nya spår och kollektivtrafik som utökad spårkapacitet mellan Stockholms central 
och Södra station, samt ny bro över Årstaviken, en tvärspårsförbindelse i södra och västra delen av Stockholm, 
och ett stombussnät i Stockholms innerstad, bland annat. 
72 Isaksson, K. (2001) s. 49-56 
73 Ibid,  s. 21-27 
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Osäkerheten kring Dennispaketet blev dock allt större och när miljöprövningen till sist kom 
sommaren 1995 – efter fattat beslut – och visade på att Dennispaketets vägar inte på någon 
punkt kunde visa på positiva resultat kring ekologiska miljöfrågor. Projektet hade vid denna 
tidpunkt både ekologiska miljömål och socioekonomiska frågor att hantera. Förespråkarna 
menade att Västerleden var viktig att bygga för att öka resandet och därmed stimulera 
sammanhållningen mellan länets rikare norra del och den relativt fattigare södra delen. Men 
det som framförallt kom att kritiseras hårt var att den framtagna miljöprövningen kom att 
underkännas. En ny miljöprövning togs fram och inte helt oväntat gav den klartecken till 
projektet. Men det fanns flera frågor som inte var fullständigt klarlagda. De socioekonomiska 
aspekterna med Dennispaketet som ett innerstadsprojekt Ifrågasattes allt mer. Det 
kontroversiella hanterandet av miljöfrågorna och de fortfarande obesvarade (motstridiga) 
frågorna om projektets miljöaspekter kvarstod.74 När så frågan om detaljplanen för Norra 
länken fördes upp i regeringsrätten i slutet av 1996 blev det till en ödesfråga för hela 
Dennispaketets genomförande. Planen stred mot den delen i Naturresurslagen (nuvarande 
miljöbalken) som gällde Nationalstadsparken vid Bellevueparken. Regeringsrätten bedömde 
Norra länken som oförenlig med Naturresurslagen och dåvarande Göran Perssons regering 
satte slutligen stopp för projektet i sin helhet.75  

  
Frågan om kapacitetsbristen för järnvägen genom centrala Stockholm nådde aldrig sin 
lösning, trots beslut i Dennis I om att bygga ett tredje spår. Frågan har utretts av Banverket 
vid ett flertal tillfällen sedan 1988 och har till sist mynnat ut i projektet Citybanan: en 
tvåspårig pendeltågstunnel från Södra station som sammankopplas med stambanan vid 
Tomteboda, via stationer i city och Odenplan. Tunnelalternativet förordnades år 2002 av 
Banverket som det enda förslag som på längre sikt kan klara det långsiktiga behovet av 
tågtrafik.76 En överenskommelse angående finansieringen nåddes i mars 2005 (Stockholms 
stad och landstinget betalar för nya stationerna vid city och Odenplan, Banverket för övriga 
delar av projektet), men trots detta har finansieringen varit projektets stora långbänk. Kort 
efter riksdagsvalet 2006 meddelade den nya regeringen (m, c, fp, kd) att ytterligare en 
utredning skulle tillsättas för att ställa Citybanan mot det tidigare förslaget om ett tredje spår i 
ytläge. Skälet angavs främst till den skenande kostnaden, men även den långa byggtiden och 
störningar samt risker med att spränga en tågtunnel under Stockholms innerstad.77 Boende i 
områden som berörs under flera års tid (ibland upp till 10 år) har reagerat starkt på de 
konsekvenserna för boendemiljön under byggtiden, och projektet har haft svårigheter att klara 
sig förbi miljöprövningarna. Kostnaderna har reviderats allt eftersom och uppskattades i mars 
2006 till omkring 16 miljarder kronor.78 I samband med denna utredning fick Carl 
Cederschiöld i uppdrag att som statlig förhandlingsman förhandla fram ett samlat trafikpaket 
för Stockholmsregionen. Dessa förhandlingar pågår i skrivande stund, men avser i stort att 
förverkliga Dennispaketet, att genomföra Citybanan samt att finna alternativa lösningar för 
finansiering där kommuner och landstinget ser ut att komma få bidra ännu mer än tidigare för 
regional infrastruktur.79 I Maj 2007 nåddes en överenskommelse om Citybanan som nu till 
sist ser ut att kunna genomföras. I denna kom kommuner och landsting (förutom Stockholm 
stad och Stockholms läns landsting) i regionen att tillsammans få finansiera 2 miljarder av 
projektet och regeringen kunde därmed till sist godkänna projektet.80  

                                                
74 Ibid, s. 89-105 
75 Ibid, s. 230-233 
76 Banverket. Järnvägsutredningen maj 2003, s 8. 
77 Carle, M & Malmsten, B. (2007) s. 83-84 
78 Banverket.se (2007-11-15) 
79 Carle, M & Malmsten, B. (2007) s. 85 
80 www.regeringen.se ”Avsiktsförklaringen om Citybanan undertecknad” (2007-10-25) 
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3.4 Stockholmsregionen idag 
I Stockholms län görs cirka 5 miljoner reser en vardag. Män och kvinnor står för lika stor del 
av resandet, medan männen i genomsnitt gör längre resor. Var fjärde resa görs med 
kollektivtrafik, kvinnor står för 58 procent av dessa resor. Den största skillnaden i resvanor 
finns dock i olika ålderskategorier där 46 procent av alla personer mellan 18-24 år åker 
kollektivt, mot omkring 20 procent i andra ålderskategorier. Endast hälften av alla resor är 
arbets- studie- eller tjänsteresa, rekreation och handel/service-resor står för cirka en fjärdedel 
vardera. Kvinnor gör färre arbetsresor, men står för en större andel av handel/service-resor.81 
 
Trafikfrågorna har ofta haft stort fokus i Stockholmsregionen och som storstadsregion är man 
i hög grad beroende av ett väl fungerande transportsystem. I RUFS 2001 lyfter man fram flera 
viktiga trafikinvesteringar som nödvändiga för att regionen ska kunna utvecklas och utvidgas. 
Samtidigt medger man från Regionplane- och trafikkontoret att dagens väg- och spårsystem är 
underdimensionerat och på flera håll eftersatt. Det finns en allt för stor trängsel i regionens 
centrala del. Tunnelbane- och pendeltågssystemet i innerstaden har under rusningstid ett 
mycket stort restryck. Stockholms län har dock nationellt sett en mycket väl utbyggt 
spårbundet kollektivtrafiksystem. Även internationellt sett ligger man väl framme och 
regionen har ett relativt högt resande med kollektivtrafik. Kollektivtrafiken har alltjämnt 
förlorat andelar till biltrafiken sedan i början av 1970-talet. Det är dock inte antalet resor med 
kollektivtrafik som minskat, dessa har ökat i antal men följer (med vissa avvikelser) ökningen 
för antalet invånare i länet. Minskningen för kollektivtrafiken är dock betydande sett som 
andel av länets totala resande. Resandet totalt sett har ökat klart mer än ökningen av antalet 
invånare, men ökningen består främst i ett ökat bilresande. Bilinnehavet i länet har ökat med 
50 procent sedan 1970-talet.82 För att öka förståelsen kring siffrorna behövs ett geografiskt 
perspektiv på resandet. För lokala resor inom innerstaden och resor till/från innerstaden har 
kollektivtrafiken en mycket stor andel av resandet. Däremot sker resandet lokalt inom övriga 
områden med framförallt bil. En viktig aspekt är svårigheterna att täcka in områden med låg 
täthet och stor geografisk utbredning med en tät och tillgänglig kollektivtrafik, samt att det 
idag i stor utsträckning saknas goda tvärförbindelser i ytterområdena.83  
 
3.5 OECD riktar skarp kritik (men berömmer i stort) 
I OECD Territorial Reviews Stockholm, Sverige beskrivs Stockholmsregionen som en utav de 
mest framgångsrika storstadsregionerna inom OECD, då man lyckats med en stadig och 
imponerande tillväxt under hela 1990-talet.84 Men rapporten belyser även svagheter inom 
regionen, där transportnätets otillräckliga kapacitet och att utbyggnaden varken har följt den 
snabba befolkningsutvecklingen eller den ekonomiska utvecklingen. Otillräckliga 
investeringar i transportinfrastrukturen har skapat tillgänglighetsproblem och trängsel. 
Transportinvesteringarna i Sverige är lägre än OECD i genomsnitt och avsaknaden av 
otillräckliga offentliga investeringar är huvudorsaken till problemen.85 Ytterligare ett hinder, 
enligt OECD, är att: ”ansvaret för kollektivtrafiken är uppdelat mellan staten, kommunerna, 
och även mellan länen, vilket allvarligt hämmar genomförandet av en sammanhängande 
politik för infrastrukturutbyggnaden. Ansvarsfördelningen kring infrastrukturutbyggnaden är 
komplex och organisationerna arbetar oberoende av varandra.”86 
 
                                                
81 Trafiken i Stockholms län. SL PLAN-rapport 2006:9 
82 RUFS 2001 s 21. Antagen plan. 
83 Rapport 2:2005. Infrastrukturplanering i Stockholmsregionen s. 12-15 
84 OECD Territorial Reviews Stockholm Sverige (2006) s. 11 
85 Ibid, s. 142 
86 Ibid, s. 147 
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4.0 Ny politisk geografi? 
I Sverige, precis som de flesta andra Europeiska länder, är den politiska makten fördelad till 
tre nivåer; staten, landstinget och kommunerna. Men i formell mening finns det i Sverige 
endast två nivåer då Landstinget och kommunen inte har någon under- eller överordning 
gentemot varandra. Landstingen är inte hierarkiskt överordnade kommunen och kan inte dela 
ut bindande direktiv till dessa.87 Landstingets främsta uppgift är sjukvården och utöver detta 
finns det en varierande ansvarsstruktur i olika delar av landet. I Stockholms län har 
Landstinget även ensamt ansvaret för kollektivtrafiken, samt framtagandet av regionplanen 
RUFS. Denna struktur för Landstinget är unikt för Stockholm och regleras genom ett 
regeringsdirektiv. I övriga Sverige är det absolut vanligast att kollektivtrafiken drivs genom 
ett gemensamt ansvar och ägande mellan Landsting och berörda kommuner.88 Plansystemet 
består i grova drag av tre nivåer. En frivillig regionplan för samordning av länets 
övergripande planering. En obligatorisk men inte rättsligt styrande kommunal översiktplan, 
som ska ange riktlinjer för användande av mark och vatten och som förutsetts vara 
vägledande för beslut inom planfrågor. Detaljplanen är ett kommunalt ansvar och den enda 
nivå med rättslig inverkan för detaljerad reglering av markanvändandet.89 PBL-kommittén 
(vilken jag fortlöpande kommer att hänvisa till nedan) har haft regeringens uppdrag att göra 
en översyn av plan- och bygglagstiftningen, med målet att den bättre ska främja en långsiktigt 
hållbar utveckling, samt en samordning med Miljöbalken. Utöver detta ska kommittén bland 
annat se över lagstiftningen kring regional samverkan, översiktlig planering och bättre 
tillgodose kraven på en effektiv beslutsprocess.90  
 
4.1 Ansvarskommittén 
Januari 2003 tillkallade regeringen en parlamentarisk kommitté med uppdrag att se över den 
nuvarande samhällsorganisationen, i februari 2007 offentliggjordes så deras slutbetänkande.91 
Bakgrunden till uppdraget är att göra den svenska samhällsorganisationen mer robust mot 
demografisk utveckling, global konkurrens och ökat samarbete inom EU. En viktig del är att 
se över hur länsindelningarna är anpassade efter nya rörelsemönster, samt växande bostads- 
och arbetsmarknadsregioner.92 En stor del av slutbetänkandet fokuserar på behovet av en mer 
effektiv och tydlig administrativ geografi, där dagens 20 landsting (det finns idag 21 län, men 
endast 20 landsting sedan Gotlands landsting avskaffades) ersätts av omkring sex till nio 
direktvalda regionkommuner. Ansvarskommitténs lägger stor vikt vid sjukvårdens 
förutsättningar, men även ansvaret för regional utveckling ges stort utrymme. 
Ansvarskommitténs slutsats blir att ett regionalt utvecklingsuppdrag bör ligga på ett direktvalt 
kommunalt organ på en regional nivå. Den nya regionala nivån som då ersätter det nuvarande 
Landstinget ges beteckningen regionkommun och får som huvudsakliga ansvarsområden 
hälso- och sjukvård, samt ett sammanhållet regionalt utvecklingsuppdrag, vilket i stort 
innebär att upprätta en (frivillig) regionplan, en långsiktig trafikplan samt bedriva lokal och 
regional kollektivtrafik, ensam eller tillsammans med länets kommuner. Men modellen känns 
bekant och liknar i hög grad den struktur som redan idag finns i Stockholms län. 
Regionkommunerna ska enligt förslaget överta landstingens beskattningsrätt och 
konstitutionella ställning.93 En viktig del i kommitténs arbete har varit att tydliggöra 

                                                
87 Bäck, H. & Larsson, T (2006) s. 228 
88 Glantz, Gunilla. Projektledare/Trafikplanerare. SL 
89 SOU 2005:77 s. 156-157 
90 Ibid, s. 145 
91 SOU (2007:10) s. 3 
92 Ibid, s. 56-57 
93 Ibid, s. 188-191 (Förslagen har utarbetats från lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrar regional 
ansvarsfördelning.) 
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ansvarfördelningen och ambitionen att förstärka demokratin, samt lägga besluten på lägsta 
effektiva nivå. Med detta avses vilka uppgifter som ska ligga nationell, regional eller på lokal 
nivå utifrån en avvägning av överblick eller lokal närhet.94 Såväl staten som ett kommunalt 
organ har en demokratisk legitimitet. För staten utgår dock den demokratiska legitimiteten 
från hela svenska folket, medan ett kommunalt organ har en legitimitet inom sitt geografiska 
område.95 Utgångspunkten har varit att då medborgarna vet vad ansvaret ligger, då växer 
kraven på de ansvariga att finna lösningar till fördel för medborgarna. Staten har dock en 
viktig roll för likvärdighet för medborgarna i hela landet och att regioner ska ha samma 
grundläggande förutsättningar. Men kommittén lämnar inga konkreta förslag på ny regional 
indelning. Att ”rita kartor” ansågs känsligt och istället angavs riktlinjer för vad som bör styra 
regionindelningen. Utifrån dessa förväntas länen självmant finna en för dem lämplig 
geografisk struktur. Vad skulle då denna förändring innebära för Stockholmsregionen, sett ur 
kommitténs tankegångar? Riktlinjerna i stort är att arbetsmarknadsregionerna som de 
förväntas se ut 2030 ska utgöra grunden för läns- och regionkommunindelningen, och dessa 
bör inte utan starka skäl delas. Gränser som skär igenom en arbetsmarknadsregion försvårar 
planeringen för infrastruktur inom den funktionella regionen. Ansvarskommittén använder sig 
av Nuteks prognoser för förväntade arbetsmarknadsregioner år 2030, som är framtagen för 
Ansvarskommitténs arbete och ska ligga som grund för deras överväganden om lämplig 
regional indelning. Kommittén har även haft den fysiska infrastrukturen som vägledande.96 
De statliga sektorsmyndigheterna bör även anpassa sin regionindelning till de nya 
regionkommunerna. Det finns dock ett motstridigt kriterium då en region enligt förslaget inte 
får överstiga två miljoner invånare. Detta hindrar utvecklingen mot en administrativt 
sammanhållen Stockholm-Mälarregion.97 
 
Själva arbetet har kritiserats hårt från olika håll, bland annat från Uppsala län där 
landshövding Anders Björk starkt ifrågasatt utredningen.98 Även riksdagspolitikern Tobias 
Krantz (fp) har med utgångspunkt från sin avhandling Makten över regionen ifrågasatt större 
regioner och avsaknaden av demokratiskt perspektiv. Dagens nyheter har på ledarsida (2007-
02-28) hävdat att det inte behövs någon regional nivå. Sjukvården skulle med fördel kunna 
läggas på staten och den regionala utvecklingen på kommunerna, enligt DN:s förslag. Den 7 
juli 2007 ställde sig Allianspartiernas partisekretare (m, c, fp, kd) bakom ett gemensamt utspel 
på Dagens Nyheters debattsida. De skriver att regeringspartierna är överens om att inte styra 
en utveckling där regeringen ”avvisar en process som innebär att centralt dirigera fram en ny 
regionindelning”. Utgångspunkten måste istället vara att olika delar av landet ska ges 
möjlighet att utveckla en samhällsorganisation utifrån regionala förutsättningar. I en del fall 
kan regioner vara det bästa alternativet, för andra delar av landet kan det finnas bättre 
lösningar. Debattartikeln stödjer även ett permanentande av regionerna Skåne och Västra 
Götaland. Likaså avser man att ”i görligaste mån” organisera statens myndighetsstruktur efter 
de nya strukturerna. Det främsta argumentet för ny regionindelning måste vara hur 
arbetsmarknaden ska utvecklas i framtiden.99 Utspelet försvagar Ansvarskommitténs förslag, 
men öppnar upp för asymmetriska regionala strukturer, vilket sannolikt ökar det regionala 
inflytandet och gör regionala aktörers synpunkter än mer intressanta. Min studie kommer 
fortsättningsvis att främst fokusera på dessa regionala aktörer. 

                                                
94 Ibid, s. 79-80 
95 Ibid, s. 184 
96 Ibid, s. 186-187 
97 Ibid, s. 283 
98 Björk, A. DN debatt. (Folkomrösta om den nya indelningen av Sverige 2006-10-25, samt ”Länen upplöses 
med tvång om storregionerna dröjer.” 2007-02-26) 
99 DN debatt, 7 juli 2007. (Gemensamt utspel av Allianspartiernas respektive partisekreterare.) 
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4.2 Stockholmsregionen som funktionell region 
Sedan Dennispaketets början under 1990-talet har länet vuxit med cirka 275 000 invånare, det 
motsvarar ett helt nytt Malmö. Fortfarande pågår genomförandet av det som tidigare var 
Dennispaketet, men nu är situationen klart mer ansträngd än vad den var då. Prognoserna talar 
även för att regionen kommer att växa med ytterligare ett Malmö till 2030, och behovet av att 
få igång viktiga infrastrukturprojekt är mycket stora.100 Stockholmsregionen har dessutom 
som storstadsregion mycket speciella förutsättningar, enligt såväl Börje Wredén på RTK som 
Peter Huledal, Länsstyrelsen. Ansvarskommittén ser enligt dem dock mer till likvärdigheten 
och den symmetriska strukturen för landet som helhet. De finner det även märkligt att 
kommitténs kriterier i sig är delvis motstridiga. Man vill undvika att dela 
arbetsmarknadsområdena så som de förväntas se ut 2030, men samtidigt säger man att en 
region ogärna ska ha fler än två miljoner invånare.101 Denna övre gräns begränsar 
Stockholmsregionen att växa ytterligare. Idag bor det omkring 1,9 miljoner invånare i länet 
och allt talar för att länet självt når över gränsen i och med inflyttningsöverskott. Det skulle 
enligt kommitténs förslag inte vara aktuellt att låta regionen växa för att även inomfatta 
Södermanlands län och Västmanlands län, samt Uppsala län. Men samtidigt utrycker man 
önskan om att arbetsmarknadsregionerna som de förväntas vara omkring 2030 ska vara 
vägledande för de nya regionerna. En sammanhållen Mälardalsregion bestående av dessa fyra 
län (utom Älvkarleby kommun i Uppsala län) och är redan idag en allt mer enhetlig arbets- 
och pendlingsregion där det finns stora fördelar utifrån tillväxt- och uvecklingssynpunkt att 
låta dessa utgöra en regionkommun. Det som kommittén anser talar emot en sådan lösning är 
att regionen då skulle få omkring 2,8 miljoner invånare och därmed bli en allt för 
dominerande i storlek och resurser än landets övriga regionerna.102 En sammanhållen 
Mälardalsregion skulle innebära att omkring en tredjedel av landets befolkning skulle bo i 
huvudstadsregionen. Kommittén anser i slutbetänkandet att en allt för stor Stockholm-
Mälarregion är ett tillräckligt starkt skäl för att dela upp den funktionella regionen. Men för 
att kunna samverka på ett bra sätt inom regionen, vore det bästa tänkbara om det inte fanns 
några gränser alls. Men det är inte ett realistiskt sätt att tänka. Gränser finns och försvinner 
inte, de flyttas och vi måste alltid kunna hantera det problemet, säger Huledal. Mälardalsrådet 
anser han är ett bra exempel på gränsöverskridande samarbete, där fem län är hopknutet med 
aktörer från Länsstyrelsen, Landsting, trafikhuvudmännen och verken från alla håll. Detta 
visar att det går trots att förutsättningarna inte är optimala.103 Samtliga aktörer nämner 
Mälardalsrådet och framhåller detta som ett mycket bra exempel på ett fungerande samarbete 
och det är ett informellt samarbete som skapar förhoppningar om att Stockholmsregionen i 
stort ska kunna enas bättre än tidigare. 
 
Intervjuerna visar på en bred enighet om att dagens administrativa länsgräns utgör ett hinder 
för den funktionella regionen. Men frågan om ny och större region för Stockholm-Mälardalen 
verkar dock inte vara någon stor kommunal fråga. Utifrån kommunernas perspektiv är det 
gränsfrågor på en mindre mellanregion nivå inom länet som berör mest. På den regionala 
nivån med Landstinget och Länsstyrelsen förefaller det som man följer frågan med större 
intresse. Såväl Banverket som SL påpekar det administrativa problem som uppstår då 
trafikhuvudmän idag inte tillåts trafikera utanför sitt eget län. Båda dessa aktörer framhåller 
detta som ett av de största problemen.104 Lotta Palmlund på Banverket nämner även mängden 

                                                
100 Huledal, P. Länsstyrelsen 
101 Wredén, B. RTK; Huledal, P. Länsstyrelsen 
102 SOU (2007:10) s. 290 
103 Huledal, P. Länsstyrelsen 
104 Glantz, Gunilla. Projektledare/Trafikplanerare. SL; Palmlund, L. Banverket 
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huvudmän som trafikerar spåren och de olika taxor som finns idag.105 Banverket har en 
regionindelning som inte överrensstämmer med Stockholms län medan Vägverkets indelning 
överrensstämmer med Stockholmsregionen och det gör att kontakterna generellt sett har 
fungerat något smidigare mot dem än mot Banverket, säger Börje Wredén.106 Från och med 
den 1 februari 2007 har Banverket helt tagit bort regioner och verksamheten bedrivs med 
landet som en region. Det finns dock fortfarande regionala direktörer som företräder 
Banverket mot olika regioner, och mycket arbete utgår från lokala kontor inom Banverket. 
Enligt Lotta Palmlund på Banverket är en indelning i Stockholm-Mälardalen, Uppsala län, 
samt Östergötlands län en optimalt funktionell region. Det viktigaste är enligt henne att inte 
bryta mitt i en funktionell region, men om Banverkets område är större än en region har 
mindre betydelse.107 Sektorsmyndigheterna bör enligt ansvarskommittén anpassa sina 
geografiska indelningar i den nya regionstrukturen. Utvecklingen visar på att stora 
myndigheter, bland annat Banverket och Vägverket har förändrats mot färre och större 
regioner över tid, och den nya regionindelning skulle i detta avseende vara ett närmande mot 
de indelningar flera verk redan arbetar efter.108 
 
Sigtuna kommun som ligger i norra Stockholms län och angränsar till Uppsala län är den 
kommun med störst intresse för en större region, sett till det som kan utläsas av intervjuerna. 
Genom samarbetet inom ABC-stråket ser sig Sigtuna som det funktionella stråkets absoluta 
centrum. Med sitt läge mellan Uppsala och Stockholm och med Arlanda flygplats inom 
kommunen har man blivit en nod i det funktionella samarbetet. Med sitt läge berörs man även 
till stor del av trafikeringsrättens begränsningar vid länsgränsen.109 Nynäshamn som likt 
Sigtuna befinner sig längst ut i länet menar att de borde må bra av att ingå i en större region, 
men att det idag saknas bra vägar och spår åt Södertälje och Mälardalsområdet. Kommunen är 
liten och ligger åt ett delvis annat håll än den riktning som regionen nu ser ut mot. Kanske kan 
det innebära att kommunen blir ytterligare isolerade, resonerar man. Det anser att det är svårt 
att säga vad en storregion skulle betyda för just Nynäshamn, men sett ur hela länets perspektiv 
så är det ett naturligt steg. Just nu är det stort fokus på restider mot Västerås och Eskilstuna, 
men åt det här hållet händer det mindre. Det tar fortfarande en dryg timme att ta sig från 
Stockholm till Nynäshamn, säger Ander Biberg.110 Men frågan om Ansvarskommittén 
uppfattas som klart svagare på den kommunala arenan än för regionala aktörer. Anders 
Hallmén, Sollentuna menar att det förs en diskussion på en rätt hög nivå där kommunernas 
syn på saken inte ses som speciellt viktig. Det finns helt andra delregionala frågor som blir 
viktigare med en utveckling mot att de trafikinvesteringar som inte är nationella eller tydligt 
regionala försvinner från planeringsbordet. Tvärbanan är en mycket aktuellt fråga för 
kommunen och som det ser ut nu får kommunen anstränga sig för att den ska ligga kvar i 
planen. Det är mer på den nivån som det kommunala perspektivet ligger.111  
 
Det är tydligt att olika funktionella samarbeten är viktiga för kommunerna. Stockholms stad 
framhåller Stockholm, Solna och Sundbyberg som regionens egentliga storstadskommuner. 
Sollentuna och Huddinge vill gärna dra sig inåt mot dessa kommuner. Sigtuna kommun ser 
ABC-stråket mellan Stockholm och Uppsala som deras främsta funktionella omland. Varje 
kommun vill se sig som lite av i centrum inom just sin funktionella region. 

                                                
105 Palmlund, L. Banverket 
106 Wredén, B. RTK 
107 Palmlund, L. Banverket 
108 SOU (2007:10) s. 288 
109 Sundblad, L. Sigtuna kommun 
110 Biberg, A. Nynäshamn 
111 Halmén, A. Sollentuna kommun 
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Kollektivtrafikstråken rör sig allt som oftast genom flera kommuner, och en annan kommuns 
beslut kan genom detta få stor påverkan för den egna kommunen. Behoven av täta och goda 
kontakter mellan ömsesidigt beroende kommunen är därigenom mycket stora. Enligt PBL-
kommittén är dessutom kommunikationer det vanligaste området för kommunal samverkan. 
Men olika grader av informellt planeringssamarbete tenderar att öka rent generellt.112 ABC-
stråket är just ett exempel på där olika kommuner med ett gemensamt intresse finner en 
kontaktyta och hittar ett samarbete inom en funktionell region. Olika frågor kräver helt olika 
administrativa samarbeten och detta talar emot en tydligt avgränsad större Stockholm-
Mälarregion som enkel helhetslösning. Sjukvårdsfrågorna har ett funktionellt omland, 
kollektivtrafik ett helt annat och skolfrågor ett tredje funktionellt omland. Av intervjuerna står 
det klart att aktörerna (och då främst kommunerna) ser ett starkt behov av olika informella 
samarbetsformer, men att dessa aldrig helt kan ersätta en regional aktör med större och 
bredare regional helhetssyn. Det krävs en drivande kraft och en aktör som kan samordna och 
filtrera bland kommunernas egna intressen. Om detta är RTK eller någon motsvarande aktör 
är svårt att säga, men intervjuerna visar på att formen behövs. RTK ses som en relativt stark 
aktör för att formellt sett vara så svag som den är. Men den ses inte som en tydlig företrädare 
för regionen, i det sammanhanget är aktören allt för svag. Men de har enligt bilden från 
kommunerna varit bättre på att se ett regionalt perspektiv än vad staten och dess verk många 
gånger är. Flera aktörer ser som en naturlig följd av en större region att den regionala nivån 
skulle kunna bli starkare och därmed skulle trycket på enskilda kommuner kunna öka. På så 
sätt skulle en regional aktör indirekt kunna få ökad makt, men inte nödvändigtvis att den 
därmed skulle bli en bättre och tydligare företrädare för regionen. Staffan Forsell på 
Stockholms stad menar att det är svårt att företräda hela regionen på samma sätt, då olika 
delar har helt olika karaktär och förutsättningar. Ännu svårare kan det naturligtvis bli om man 
bildar en storregion inom hela Mälardalen. Skillnaderna kommer rent naturligt att bli större, 
och det kan bli ännu svårare att vara en samlande aktör för regionen.113 
 
Det centrala området med Stockholms stad, Solna och Sundbyberg är troligen lättare att 
företräda om man vill se det ur ett tydligt storstadsperspektiv. Det centrala området som dessa 
kommuner utgör bildar en mycket tung del av regionen. Här är kraven och förutsättningarna 
ofta skilda från dem som råder i övriga länet. Hela regionen anses av alla aktörer som mycket 
viktig och Stockholms stad stöder exempelvis utbyggnaden av Norrvik (hamnen) i 
Nynäshamn och behovet av spår och vägar dit ut. Det är viktigt att hela regionen får utrymme, 
men det är nog svårt att hantera om man i alla sammanhang vill företrädare regionen som en 
helhet, menar Staffan Forsell på Stockholms stads trafikkontor.114 Både Nynäshamn och 
Sigtuna nämner dess perifera läge och att de ibland kan känna sig något lämnade av regionen. 
De anser att allt för mycket av diskussionen hamnar i regioncentrum och som mindre 
ytterkommuner är det svårt att få sin röst hörd. Båda kommunerna ser sig dock som viktiga i 
regionen och påtalar strategiska punkter som Arlanda flygplats och den planerade hamnen i 
Norrvik. I själva regioncentra finns det en tydligare marknadsdriven planering med flera 
marknadsaktörer och det är enklare utifrån det perspektivet att få saker till stånd, enligt 
Wredén på RTK. Allt skulle i princip kunna landa i innerstaden, men den utvecklingen är 
knappast gynnsam för regionen som helhet och leder till en kortsiktig planering. Det är viktigt 
att fler delar av regionen än centrum når en högre attraktivitet för boende och näringslivet. 
Strategin mot en flerkärnig regionsstruktur är mycket viktig för Stockholmsregionen.115  

                                                
112 SOU 2005:77 s. 406 (90 procent av kommunerna samverkar inom området kommunikationer, enligt en 
enkätundersökning gjord av Svenska Kommunförbundet år 2004.) 
113 Forsell, S. Stockholms stad 
114 Forsell, S. Stockholms stad 
115 Wredén, B. RTK 
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Dagens regionplan får endast inomfatta den administrativa ytan, det vill säga Stockholms 
län.116 Begräsning har inneburit att nuvarande RUFS fått allt svårare att arbeta fram en 
infrastrukturplan som är anpassad efter en vidare Stockholmsregion. Samtliga aktörer i länet 
lyfter här fram projektet ”En bättre sits”. Denna avser att ta ett helhetsgrepp över Stockholm-
Mälarregionen genom ett informellt samarbete mellan aktörer i fem län. Någon formell 
betydelse har samarbetet inte. Däremot anser man samstämmigt att forumet skapat bättre 
möjligheter för ökad samsyn i regionen som helhet. En viktig del av arbetet har varit att 
”lobba” för regionen behov och förmå regionen att visa samstämmighet i viktiga strategiska 
frågor, där trafikinfrastrukturen är en av de främsta. Men att det finns informella dokument, 
som till exempel En bättre sits, skapar även en otydlighet och ett komplicerat förfarande 
mellan ofta onödigt många aktörer, där dessa blir ett nödvändigt alternativ till där en 
regionplan inte kan verka. Men oavsett hur en Mälardalsregion indelas administrativt kommer 
behovet av väl fungerande kommunikationer att vara fortsatt starkt och växande. Den 
administrativa gräns som Ansvarskommittén indirekt valt att behålla försvårar möjligheten att 
planera för infrastruktursatsningar, kollektivtrafik och regional utveckling i Stockholm-
Mälarregionen. Samtidigt betonar man även att just infrastrukturplanering och kollektivtrafik, 
helst på järnväg, kräver större geografiska perspektiv än dagens normallän.117 Stockholms län 
är dessutom ett till ytan sett relativt litet län. Debattartikeln från regeringspartierna (se ovan) 
förändrar dock förutsättningarna i denna fråga. Dels ska regionen ges större möjligheter att 
själva styra utvecklingen och dels kan arbetsmarknadsregionera komma att få en (ännu) större 
roll i utformningen av framtida samhällsorganisation.  
 
4.3 Svag ställning för regionplanen  
Enligt ansvarskommitténs förslag ska en eventuell regionkommuns uppgift bland annat vara 
att ange geografiska intressen i ett frivilligt icke juridiskt bindande regionplaneinstrument, 
samt att utarbeta en regiontrafikplan. Den regionala transportinfrastrukturen ska integreras i 
de mer övergripande trafikplanerna. Dessutom vill man att kommunerna i sin 
Översiktplanering ska redovisa hur de beaktar regionala intressen i planeringen. samt att 
översiktplanen ska remiteras till regionkommunen innan den fastställs. Det blir här angeläget 
att länka samman den kommunala översiktsplaneringen med de regionala intressena. 
Regionintressena bör i princip aktualitetsprövas varje mandatperiod.118 Den regionplan som 
idag görs i Stockholm (RUFS) har ingen juridisk ställning vilket medför att planen inte blir 
tvingande för kommunerna, motstridiga kommunala ståndpunkter måste finna en annan 
informell lösning än genom RUFS. Ansvarskommittén anser dock att en regionplanering med 
rättsverkan skulle innebära en stor förändring mot det kommunala planmonopol som finns 
idag. Regionplaneringen skulle överordnas den kommunala planeringen, vilket skulle 
underminera den svenska modellen med en kommunal nivå, där kommuner och landsting är 
likställda.119  
 
Frågan om en mer tvingande regionplan är ett i allra högsta grad känsligt område som går rakt 
in i det svenska kommunala självstyret - på vilket ansenlig historisk tradition inom svensk 
förvaltning vilar. Såväl Ansvarskommittén som PBL-kommittén vidrör endast frågan passivt 
och lämnar gärna över bollen till varandra. En företrädare bland dem jag haft kontakt med 
uttryckte att frågan borde ges en ordentlig utredning och någon borde våga ta upp frågan till 
diskussion. Samtliga aktörer är ense om att regionen behöver en regionplan och en stark 
                                                
116 Wredén, B. RTK; Huledal, P. Länsstyrelsen 
117 SOU (2007:10) s. 186-187 
118 Ibid, s. 190-194 
119 Ibid, s. 193 
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företrädare för regionen som kan hantera dessa frågor. Enligt Huledal på Länsstyrelsen finns 
det en del tjänstemän i olika kommuner som säger att de stora frågorna kring infrastruktur inte 
längre går att hantera på kommunal nivå. De behöver helt enkelt hjälp och flera skulle vilja se 
en mer styrande regionplan för att avlasta kommunernas arbete. Men det behöver inte betyda 
att det behövs en rättsligt styrd regionplan. Kommunernas planmonopol bör ligga fast och det 
räcker med en rättsligt bindande detaljplan. Enligt Huledal bör en regionplan hantera genuint 
regionala och mellankommunala frågeställningar så att regionalt fördelaktiga helhetslösningar 
ska kunna utvecklas. Regionplaneringen får inte degraderas till att enbart balansera olika 
lokala frågor mot varandra. Det faktum att den regionala nivån idag är relativt svag och att 
regionala lösningar inte kan avvika från något enskilt kommunalt ställningstagande gör att 
planeringen tenderar att söka andra lösningar än de som leder till en effektiv och långsiktigt 
hållbar region. Ett problem är att kommunerna har en stark ställning och därmed stort ansvar. 
Ett annat är att de ofta är för små för att ha möjlighet till rätt specifik kompetens. Men även 
förhållandet inom länet försvårar arbetet där Stockholm stad ensamt har nära hälften av länets 
invånare och helt andra administrativa och ekonomiska resurser. Men ytterst är formen för 
den territoriella kommunen överspelad i en region som Stockholm. Invånarna ser inte 
kommungränserna och hälften byter kommun när de ska arbeta.120 Samtliga intervjuade anser 
att det inte bör vara en bindande regionplan - planmonopolet är tydligt förankrat bland 
samtliga aktörer. Men inom de regionala aktörerna finns en medvetenhet om att det finns 
situationer där en rättsligt bindande regionplan skulle vara att föredra. Men på det stora hela 
anser man att det skulle försämra samarbetsklimatet och försvaga kommunernas roll i allt för 
hög grad. Samtidigt nämner så gott som samtliga att samarbetet genom RUFS ständigt 
förbättras och att det finns goda förhoppningar om en ännu bättre regional dialog till nästa 
regionplan. 
 
Det är tydligt hur frågan kring ansvaret och samhällsstrukturen läggs på den regionala nivån. 
Kommunerna ser Regionplane- och trafikkontoret som en viktig, men svag, aktör för 
regionens utveckling. RUFS beskrivs som ett bra redskap för en gemensam regionplanering. 
Samtalen visar på att flertalet kommuner anser att arbetet med RUFS ständigt förbättras och 
att dialogen med kommunerna är bättre än tidigare. Precis som från RTK, framhåller flertalet 
kommuner att det är själva processen i sig som är det viktiga. Känslan är dock att det saknas 
en ordentlig regional nivå idag. De anser generellt att det finns en relativt tydlig prioritering i 
RUFS, men som inte alls är kopplat till finansieringen och att regionplanen ofta blir allt för 
förhoppningsfull i sitt resonemang. En helt överrensstämmande bild är att regionplanen är 
mycket svag i att hantera den aktuella situationen och att den helt saknar ett 
genomförandeperspektiv. Den måste bli bättre på att kopplas till de olika verkens planer, där 
det inte alltid stämmer överens idag. RUFS problem ligger nog inte så mycket i dialogen mot 
kommunerna, utan snarare i samarbetet mellan staten, verken och i dialogen mot riksdagen, 
sett ur kommunernas synvinkel. Den nya RUFS (till 2010) som nu håller på att tas fram 
kommer, enligt Börje Wredén att lägga mer tyngdpunkt på genomförandet och få en tydligare 
prioritering av vad som är viktigast att genomföra. Regionplanen kommer förutom att ta sikte 
mot 2050 även att få ett kortare perspektiv på omkring 10 år för den regionala planeringen. I 
den delen kommer genomförandet att få stort fokus.121 
 
Men det finns i princip bara två nivåer: stat och kommun. Den regionala nivån är allt för svag 
och RUFS är inget starkt dokument. Det behövas en aktör som kan samla och företräda 
regionen, men även knyta ihop det med verken och därmed den statliga nivån. Då skulle det 
kunna bli en regional nivå med ett genomförandeperspektiv där det även är knutet till statliga 
                                                
120 Huledal, P. Länsstyrelsen 
121 Wredén, B. RTK 



Samhällsplanerarlinjen                                                                                               Där spåren slutar 
Stockholms universitet                                                                                                 Thomas Karlsson  

 - 31 -

medel från Banverket och Vägverket. Här finns en mycket stark samsyn från regionen, utifrån 
gjorda intervjuer. Men regionplanen ska inte vara styrande utan som idag fungera som en 
dialog och ett samarbete inom regionen. En fördel med att den saknar formell status är att det 
blir enklare att nå en överenskommelse om helheten, tror Staffan Forsell, Stockholms stad. 
Med en styrande regionplan skulle diskussionerna falla ner på småsaker där kommunerna inte 
kan komma överens. Risken är att den inte skulle accepteras av kommunerna, tros att man ser 
helheten som bra. Själva samtalet kring RUFS blir både dess styrka och svaghet.122 Anders 
Halmén, Sollentuna kommun säger att regionplanen är viktig som referensram för fortsatt 
diskussion. Kommunerna behöver utgå ifrån någonting, och RUFS fyller det behovet.123 
Wredén på RTK anser att nyttan av en regionplan är större i dess nuvarande form än ett 
juridiskt bindande dokument, även om det finns situationer då det skulle vara lämpligt (om än 
inte skäligt) att den skulle ha juridisk status. Wredén anser även att det är en styrka för den 
regionala nivån att Ansvarskommittén konstaterar att enbart två nivåer inte fungerar, 
framförallt inte i en storstadsregion. Det är svårt att se hur man skulle kunna hålla ihop en 
större region utan ett regionalt organ, menar Wredén på RTK.124  
 
Genom enkäter till ett antal kommuner och samtal med RTK och Länsstyrelsen har PBL-
kommittén hämtat in synpunkter från Stockholmsregionen med avseende på arbetet med 
RUFS. Den allmänna bilden är att regionplanen utgör en bra utgångspunkt för viktiga 
regionala frågor och att den regionala utvecklingsplanen ger en god bild av de mest angelägna 
frågorna. Arbetet har ofta fungerat som en lärprocess och en katalysator för 
mellankommunala frågor. Flera kommuner har där svarat att de omarbetar sin egen 
översiktsplan i samband med RUFS-processen där de båda arbetena har befruktat varandra. 
Svaren sägs vara relativt samstämmiga oberoende av kommunernas storlek och läge, men att 
kommuner längre ut i regionen lyfter fram behovet av samverkan över länsgränserna. 
Däremot menar man att det saknas resurser och beslutsstrukturer för att genomförandet av 
planerna i RUFS, men att detta står i förhållande till det kommunala planmonopolet.125 Det 
resultat PBL-kommittén redovisar av deras enkätundersökning överrensstämmer väl med mitt 
eget empiriska material utifrån gjorda intervjuer.  
 
PBL-kommitténs slutsats är att det i stort sett finns ett starkt stöd i lagens grundstruktur. Det 
kommunala självstyret och kommunernas ansvar för planeringen bör ligga fast. Plansystemet 
är i stort ändamålsenligt och man bör värna om formerna för medborgarinflytande och 
enskildas rättigheter.126 Däremot behövs det en ökad mellankommunal samverkan då 
nuvarande planläggning ”inte alltid sker med tillräcklig hänsyn till förhållandena i andra 
berörda kommuner.” Denna ökade samverkan kan uppnås genom att stärka det 
mellankommunala samarbetet och regional samverkan. Genom lagstiftning ska det 
tydliggöras att det är ett kommunalt ansvar att samverkan kommer till stånd och att hänsynen 
beaktas, någon ny planeringsnivå i PBL behövs ej, enligt PBL-komittén127 Man anser det 
viktigare att stärka den nuvarande lagstiftningen om regional samverkan mellan kommuner, i 
första hand genom översiktsplaneringen. Kommunerna bör ges ett större ansvar för 
samverkan, Länsstyrelsen roll bör avgränsas i första hand till att redovisa nationella mål och 
statliga intressen. Kommittén ser även att en stor del av problemen idag beror på 
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123 Halmén, A. Sollentuna kommun 
124 Wredén, B. RTK 
125 SOU 2005:77 s. 401-402. Regeringen kan idag ge ett planföreläggande till en kommun om att upprätta en 
detaljplan. På så vis kan nationella intressen stå över det planmonopolet, men detta används mycket motvilligt. 
126 Ibid, s. 182 
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tillämpningen och inte på själva lagstiftningen.128 Det är främst i arbetssättet och i rutinerna 
hos berörda aktörer som det finns ett behov av att stärka och effektivisera planprocesserna. 
Till viss del kan problem grunda sig i bristande kunskaper och förståelse för PBL-systemets 
möjligheter och begränsningar.129 PBL-kommittén omnämner dock en tidigare gjord 
utredning kring behovet av en mer tvingande regionplanering, betänkandet Miljö och fysisk 
planering (SOU 1994:36). Denna förslog att regeringen skulle kunna utse ett särkilt 
regionplaneorgan med representanter från staten och berörda kommuner för att tillgodose 
viktiga regionala intressen som exempelvis stora infrastruktursatsningar. I regeringens 
bedömning framkom att en förstärkning av det regionala perspektivet var nödvändigt och att 
den mellankommunala och regionala samordningen behöver ökas i omfattning. Men med 
bakgrund mot pågående utrednings- och samordningsarbeten, samt remisskritiken ansåg 
regeringen att PBL:s bestämmelser om frivillig regionplanering borde behållas tills vidare.130 
  
4.4 Splittrat och spretigt ansvar – främst från statligt håll 
Från kommunernas perspektiv anser man det som avgörande att man på den regionala nivån 
lyckas få de regionala och nationella planerna att överlappa varandra bättre, då stora 
infrastrukturprojekt kräver en tydlig samsyn mellan Verken och med övriga aktörer i länet. 
Om planerna hos Banverket, Vägverket, SL och RTK hade gått hand i hand så hade det här 
varit paradiset på jorden. Om staten vill ha ett tydligare hållbarhetsperspektiv i sin 
övergripande planering borde det bli en klart bättre samordning mellan deras verk, menar Nils 
Sylwan på Nynäshamns kommun.131 Det verkar som om kommunerna överlag har den 
uppfattningen när man diskuterar floran av aktörer på regional och nationell nivå. Man anser 
generellt att staten är mycket dålig på att samordna sina intressen, och att det är allt för 
mycket av stuprörsplanering mellan de olika verken. Denna bild framkommer även tydligt 
genom Ansvarskommittén.132 Länsstyrelsen förväntas därför få en tydligare roll som statens 
företrädare i regionen, idag uppfattas Länsstyrelsen ofta som regionens företrädare mot staten. 
Länsstyrelsen bör få i ansvar att ”samla” statens sektorsverksamheter för att bättre samordna 
staten intressen. Framförallt betonar ansvarskommittén transportpolitiken där det idag finns 
ett stort antal aktörer i en komplicerad flernivåstyrning.133 Även PBL-kommittén anser i sitt 
förslag att samspelet inom staten måste förbättras, där Länsstyrelsen föreslås få en tydligare 
roll i att företräda och samordna statens intressen i länet.134 Peter Huledal på Länsstyrelsen 
anser dock att både PBL-kommittén och Ansvarskommittén är vaga med Länsstyrelsens roll 
kring dessa frågor. Huledal menar att sektorsstyrningen kommer redan från regeringskansliet 
och fortsätter sedan nedåt i organisationen. Problemet kärna ligger ofta redan där uppe. Olika 
tjänstemän fördelar pengar till olika verk och sektorsområden, och det uppstår tidigt vattentäta 
skott mellan olika aktörer. Men det är först nere på den kommunala nivån som vi ser om 
samhällsorganisationen fungerar. Det är där som den nationella, regionala och kommunala 
politiken går samman till en helhet. Alla de olika intressena formar folks vardag och blir 
summan av politiken. Här har Länsstyrelsen en mycket viktig roll att samordna detta på bästa 
möjliga sätt. Länsstyrelsen kan vara med och bygga helheten, menar Huledal som anser att de 
(även) har rollen att överföra statens politik på en regional nivå. Det finns en risk att den 
nationella politiken blir summan av alla län och därmed tappar i sin regionala och lokala 
förankring. Den nationella politiken måste utgå från länen, för nationen är endast ett 
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genomsnitt av alla län. Här har Länsstyrelsen en viktig uppgift att se till regionala 
förutsättningar, ur ett samordnat nationellt perspektiv, menar Huledal. 
 
Den allmänna bilden från intervjuerna är att det vore bra om en regional aktör, men inte 
nödvändigtvis Länsstyrelsen, tog ett större ansvar för att samordna den statliga trafikpolitiken 
och verkens respektive planer. Statens transportplanering måste även bättre kommuniceras in 
i RUFS för att den kommunala och den statliga verksamheten ska kunna samplaneras på den 
regionala nivån. Även Börje Wredén på RTK efterlyser en ökad samsyn och en mer enhetlig 
trafikplanering från statligt håll. Banverket och Vägverket kan även ibland känna sig 
bakbundna av plan- och bygglagen, väg- och järnvägslagen. En möjlighet som dessa har 
uttryckt (enligt Wredén) är att kunna använda regionplanen som samråd för större och mer 
strukturerande infrastruktursatsningar.135 Huledal anser att RUFS har lyckats väl i 
infrastrukturen för de regionala spåren. Banverket har däremot inte tagit upp dessa förslag i 
sina investeringsplaner och har i relativt låg utsträckning bidragit till ett genomförande av 
RUFS. Banverket ser inte RUFS som ett särkilt viktigt instrument och det finns idag ett glapp 
mellan dem och RTK.136 Banverket anser att de var engagerade i arbetsgrupper inför RUFS, 
men till slut gick det väldigt fort i framtagandet av planen och Palmlund på Banverket tycker 
inte att det finns någon riktigt bra koppling mellan texterna och kartorna. RUFS är mer 
visionärt inriktad och tar utgångspunkt ur ett regionalt perspektiv mot 2030. Banverkets 
framtidsplan (tidigare Banhållningsplanen) är mer genomförandeinriktade och har kortare 
aktualiseringstid, och ett mer nationellt perspektiv. Den nuvarande planen går från 2004-2015. 
Allt detta gör det tyvärr svårt att finna en gemensam syn inom ramen för båda dessa planer.137 
SL däremot använder RUFS som utgångspunkt för sin långsiktiga planering och det finns ett 
politiskt överlapp där flera politiker inom Regionplane- och trafiknämnden även sitter i SL:s 
styrelse. Detta utgör en naturlig brygga mellan SL och RTK, enligt Gunilla Glantz på SL.138 
Båda dessa aktörer ligger under Stockholms läns landsting och har till skillnad från Banverket 
ett mer tydligt gemensamt regionalt perspektiv. Men det kan däremot vara olyckligt att 
Banverket och SL som har ett behov av samplanering kring större delen av spårtrafiken i 
regionen använder olika dokument. Banverket arbetar efter sin Framtidsplan, medan SL 
främst använder RUFS.  
 
PBL-kommittén anger även att en regional och mellankommunal samverkan är särkilt viktig 
vid planering av transportinfrastrukturen och att det finns ett tydligt samband mellan den 
strukturerande transportstrukturen och lokaliseringar av bebyggelse och anläggningar i övrigt. 
Medan den senare delen planeras och beslutas av kommunerna, hanteras den övergripande 
transportplaneringen från centralt håll, vilket är det rakt motsatta mot den kommunala 
planeringen genom PBL. Behovet av samordning är helt uppenbar, trots detta bedöms den 
som svag, och från nationell nivå som i det närmaste obefintlig. Genom Länsstyrelsen blir 
kopplingen mot de kommunala planerna något bättre. Det är dock skilda lagar som styr 
utbyggnaden av respektive trafikslag. Lagen om byggande av järnväg (1995:1649) är skapat 
med väglagen som förebild och är ett genomförandeinstrument för byggande av järnväg med 
tillhörande infrastruktur. Det finns dock vissa skillnader mot väglagen. För byggande av 
järnväg ska som regel upprättas järnvägsplan, men lagen saknar ett institut (motsvarande 
väglagen) som ”automatiskt” ger åtkomst till mark. Markåtkomsten får här försäkras via 
inlösen av mark. Järnväg är inte tillgänglig för allmänheten, och planläggs som kvartersmark, 
som inte ger rätt till inlösen. Kompletterande anläggningar (stationer, tunnlar, 
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skyddsåtgärder, störningsskydd etc.) regleras särkilt och det blir därför ofta fråga om en 
dubbelprövning. Järnvägsplanen kan ej heller förenklas om det finns en detaljplan upprättad 
för området och järnvägsplanen gäller endast i fem år och kan inte förlängas, vilket är möjligt 
i väglagen.139 PBL-kommittén strävar efter en bättre samordning mellan PBL och 
Miljöbalken, där det idag sker parallella prövningsförförandet och i flera fall onödiga 
dubbelprövningar, då lagarna har olika bakgrund och syfte. Kommittén säger även att en mer 
långtgående samordning med väglagen och lagen om byggande av järnväg inte har rymts 
inom ramen för PBL-översynen, men att det finns anledning till detta.140  
 
Banverket är utförare och de som har det formella ansvaret för utbyggnaden och underhållet 
av nya spår, bortsett från tunnelbanan som SL driver i egen regi. Kommunerna har en 
avgörande roll genom det planmonopol med vilket man reglerar användandet av marken inom 
kommunen. RTK har här rollen som en mer ”neutral” planeringsaktör för att hitta 
framkomliga vägar vid mellankommunal planering eller där kommunala, regionala och/eller 
nationella intressen möts. SL däremot är en relativt svag aktör i den strategiska planeringen 
och i genomförandefasen, trots att de är en stor aktör inom själva regionen. De företrädare för 
kommunerna som jag talat med säger i stort att ansvaret ofta är spretigt och oklart. SL 
uppfattas ofta som en oklar huvudman och saknar i stort visioner och verkar ha intagit en mer 
defensiv roll med ett kortsiktigt perspektiv. Enligt Halmén på Sollentuna kommun saknas det 
en tydlig företrädare och man har idag svårt att veta om det ligger på Banverket, SL, eller på 
RTK. En stor del av SL:s planering stannar idag vid diskussioner om bussar.141 I samtalen 
med Nynäshamns kommun nämns att det är Banverket som varit den drivande kraften för 
upprustningen av Nynäsbanan (Västerhaninge-Nynäshamn). SL har enligt Nils Sylwan inte 
deltagit speciellt mycket i planerna och i arbetet med att ta fram utredningar. SL anser nog att 
Nynäshamn är för litet och att de har viktigare saker att prioritera. Kommunen har tvingats ta 
ett stort ansvar för utredningsarbetet av nya perronger.142 Men SL tar enligt Palmlund på 
Banverket ett stort ansvar för länet och bygger och underhåller exempelvis stationer själva. 
Ansvaret de tar är ofta klart mycket större än för motsvarande aktörer i andra län. Det gör att 
Banverket har en något mindre roll i Stockholms län, än vad som skulle vara fallet annars. Det 
finns även ett specialavtal i Stockholm som reglerar SL drift med egna pendeltåg och dessa 
har högsta prioritet för framkomligheten på spåren. I resten av landet ha SJ:s X2000 högsta 
prioritet, men i Stockholms län är det pendeltågen.143 
 
Man bör enligt Gunilla Glantz på SL slå ihop Banverket och Vägverket, då det är mindre 
lyckat att ha två olika företrädare för två transportslag där samplanering är viktigt. Denna 
fungerar idag dåligt då verken får sina direktiv från olika håll redan från departementen. En 
fördel med ett gemensamt trafikverk är att det blir enklare att genomföra studier kring hur 
olika infrastrukturplaner samverkar med varandra. Hur påverkas exempelvis resandet med en 
eventuell tunnelbana till Nacka om man samtidigt bygger Österleden? Det är den typen av 
utredningar och gemensamma projekt mellan olika aktörer som till stor del saknas idag. Nu 
fick SL precis det uppdraget, men det tillhör ovanligheten.144 Även Lotta Palmlund anser 
personligen (Banverkets officiella syn är den raka motsatta) att det skulle kunna finnas vinster 
med att båda verken slås ihop, åtminstone när det gäller strategisk planering. En väg för att 
uppnå bättre samordning skulle kunna vara att skapa en myndighet för nationell integrerad 
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bebyggelse- och infrastrukturplanering, där Banverket, Vägverket, men även Boverket skulle 
kunna ingå. Men genomförandeorganisationen från förstudie till anläggning och den mer 
tekniska delen mår nog bättre av nuvarande uppdelning.145 Synen kring ett större trafikverk är 
mer förhoppningsfullt bland företrädare på den regionala nivån. Från kommunernas synvinkel 
är man mer skeptisk till om ett sådant stort verk skulle kunna bli hanterbart, eller enbart 
riskera att bli en tung och trög koloss. Frågan möts även med lite större förvåning från de 
kommunala aktörerna, man verkan inte tillräckligt insatt i en sådan diskussion för att kunna 
ge tillräckligt bra svar. 
 
I London har man slagit ihop motsvarande Vägverket och SL till ett större trafikverk för 
Londonregionen. Det är enligt Daniel Firth, trafikplanerare i Stockholm stad något man borde 
diskutera även för Stockholm. Olika delar av landet är olika och genom att konsekvent föra 
likvärdigheten i ett nationellt system finns risken att man skapar nånting som ligger mitt 
emellan glesbygd och storstad, och blir till nytta för färre än vad en assymetrisk struktur 
skulle kunna bli. En genomsnittslösning är inte bra för någon. Det har dock varit en mycket 
stor nationell försiktighet att hantera storstadsfrågorna i Sverige, enligt Firth146  
 
4.5 Politisk kortsiktighet försvårar 
Stockholmsregionens trafikpolitik anses ofta bli ett spel för den politiska makten på nationell 
nivå. Dessa politiska nycker med helt andra drivkraften är regionens bästa är någonting som 
vi helst skulle vilja klara oss utan, säger Börje Wredén på RTK. Speciellt besvärlig har Göran 
Persson varit när han valde att stoppa Dennispaketet och hindrade tullavgifter in till 
innerstaden, rakt emot regionens egen vilja. 10 år senare är han den som inför 
trängselavgifter, (till en början, min kommentar) mot regionens vilja. Den sortens politik 
förstör väldigt mycket av regionens arbete. Dessutom finns det nationell ovilja att hantera 
stockholmsfrågorna. Börje Wredén på RTK berätta även att Stockholmsregionen idag betalar 
en allt större del av infrastruktursatsningen inom regionen med egna medel. Till viss del på 
grund av att regionen redan har en väl utbyggd kollektivtrafik och staten har sett det som mer 
nödvändigt att prioritera andra regioner. Idag finansieras omkring en tredjedel av kostnaden 
av staten och resterande av regionen, medan det omvända förhållandet oftast råder i andra 
delar av landet där staten oftast har subventionerat lågpresterande regioner.147 Det finns en 
tydlig samstämmighet (läs nedstämdhet) från samtliga aktörer om att den nationella politiken 
skapar fler problem än den löser i Stockholmsregionens trafikfrågor. Staten anser att regionen 
till största delen ska bekosta utbyggnaden av kollektivtrafiken på egen hand. Det finns en 
mycket upprörd känsla i regionen av att vara missgynnad av staten. Man tilldelas både för lite 
pengar, men tvingas även betala utjämningsskatt till andra regioner. Många planerare och 
politiker känner sig överkörda och övergivna, säger Gunilla Glantz på SL.148 En allmän bild 
är att de stora kostnaderna som finns i ny infrastruktur omöjligen kan betalas via kommunal- 
eller landstingsskatten. Det är framförallt staten som har medel för ny infrastruktur och staten 
måste här ta sitt ansvar för den regionala politiken. Jesper Skiöld på Huddinge kommun ser 
ofta hur planeringen faller på politisk lobbying eller att den förs upp på en nationell nivå där 
det är helt andra perspektiv som råder än de som finns i vår region. Det behövs en ökad 
politisk långsiktighet i planeringen. Större projekt löper oftast över flera mandatperioder, men 
de styrande kan istället ha intressen för att investera i kortsiktigare lösningar, som ger större 
synlig effekt inom mandatperioden. Här är det viktigt med breda överenskommelser som 
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håller över blockgränserna för att projekt ska kunna hålla även vid maktskiften.149 Bilden av 
att det saknas ett regionalt synsätt från nationellt håll ges av samtliga intervjuade aktörer. 
Anders Halmén, Sollentuna kommun understryker gärna hur viktigt det är för regionen att 
visa upp en långsiktig linje och att det finns en bred enighet i de viktigaste frågorna. Det 
farligaste man kan uppvisa är ett splittrat intryck. Länet har under en lång tid haft svårt att 
komma överens, framförallt i frågor om nya spår, och då är det mycket lätt för staten att säga 
”kom tillbaka då ni är överens”. Det har egentligen inte funnits någon gemensam vision för 
regionens spår sedan Hörjelöverenskommelsen på 1960-talet, enligt Halmén.150 
 
Planeringen börjar sakta gå mot att följa mandatperioderna. Det finns incitament för den för 
tillfället sittande majoriteten att besluta om projekt som kan genomföras innan kommande val. 
På så sätt får de folkvalda möjlighet att visa på handlingskraft och de kan utnyttja 
färdigställandet för egna politiska syften. Även här finns den tämligen bred samsyn om att 
detta mer och mer är en verklighet, och att det försvårar för stora och nödvändiga projekt. 
Hårdraget skulle vi inom SL behöva ta fram olika planer som vi ser ligger i olika partiers syn 
och ha dem klara att visa upp dagen efter ett val, säger Gunilla Glantz. De planer som inte 
passar lägger vi i byrålådan tills nästa val. För endast om vi kan ligga väl framme med 
planerna och i princip kan sätta igång genomförandet kan en del mellanstora projekt 
förverkligas inom fyra år. Har vi till exempel några förstudier kring olika projekt klara så 
ligger vi genast ett år före i tiden. Då skulle vi kanske hinna med de återstående utredningarna 
och prövningarna inom fyra år för att kunna börja bygga före nästa val. Som det ser ut just nu 
inriktar vi oss alltmer på mindre projekt som kan genomföras på kort tid.151 Wredén på RTK 
kan även se hur stora projekt har svårt att gå igenom och möts ofta med folkligt och politiskt 
motstånd, samt en rad andra komplicerade processer i och med de utvidgade miljölagarna. 
Miljöfrågorna, som i sig är viktiga, har drivit upp kostnader, förlängt plantiderna och rent 
allmänt gjort projekten mer komplicerade och osäkra. Det är just de stora och mest 
betydelsefulla projekten för regionens infrastruktur som är svårast att driva igenom. Det 
samlade paketet kan lätt bli för stort, precis som det blev med Dennispaketet. I nuläget finns 
det flera tunga projekt uppe på förhandlingsbordet, bland annat Citybanan och Förbifart 
Stockholm. Det finns en oro från RTK för att en paketlösning i och med 
Cederschiöldförhandlingarna ska gå samma väg till mötes som för Dennispaketet.152 I 
Stockholms stad, där flera stora projekt diskuteras eller är på väg mot sitt genomförande 
(Norra länken, Citybanan, förlängning av spårvagnen från Djurgården till Centralstationen), 
ställer man sig frågan vad innerstaden klara av i form av avstängningar, byggbuller och 
ökning av tunga transporter. Detta är en enligt Staffan Forsell en stor och känslig fråga, inte 
minst för politiker som ständigt pressas på att inte skapa oreda.153 
 
4.6 Delat ansvar och ägande mellan landsting och kommuner? 
Ansvarskommittén föreslår i stort sett inga förändringar kring ansvarsfördelning för 
kollektivtrafiken. Kommittén anser att det även fortsättningsvis ska vara upp till respektive 
region att besluta om ansvarsfördelningen och kostnaderna inom regionen. Däremot uttrycker 
man att det har ansetts som naturligt att man i Stockholm med en omfattande och heltäckande 
kollektivtrafik har finansierat trafiken helt över landstingsskatten. Rådande struktur med 
Landstinget som ensam huvudman för kollektivtrafiken går tillbaka till när storlandstinget och 
SL bildades i början av 1970-talet. Stockholms trafikpolitik var vid den tiden minst sagt 

                                                
149 Skiöld, J. Huddinge kommun 
150 Halmén, A. Sollentuna kommun 
151 Glantz, Gunilla. Projektledare/Trafikplanerare. SL 
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153 Forsell, S. Stockholms stad 
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brokig och bestod av ett stort antal trafikhuvudmän. Med den tidens förutsättningar var 
sannolikt ett landsting med helhetsansvar över kollektivtrafiken ett naturligt steg. Utifrån 
dagens läge finns det olika synpunkter på huruvida ett kommunalt delägande skulle medföra 
positiva eller negativa förändringar för planering och drift av kollektivtrafiken. Kommunerna 
vill naturligtvis ha en bra trafik, men de vill/kan inte inom nuvarande organisation betala för 
det, och genom att inte vara delägare får kommunerna endast en funktion som kravställare 
gentemot Landstinget och SL. Den här bilden beskrivs av både Glantz på SL och Huledal på 
Länsstyrelsen. Samtalen med företrädare för kommunerna talar även i denna riktning. Men 
det råder delade meningar om hur detta skulle kunna förbättras. Glantz tror personligen inte 
att ett delat ansvar tillsammans med 26 kommuner skulle göra det enklare att komma överens. 
Om dessutom en storregion bildas blir antalet kommunala aktörer långt fler och med det 
sannolikt en ännu brokigare skara av delägare. Glantz ser dock det som olyckligt att 
kommunerna idag saknar ett finansieringsansvar. Huledal däremot menar att det skulle kunna 
vara klokt om kommunerna fick vara med som delägare för kollektivtrafiken. Vid en 
storregion är det sannolikt att det behövs ett mer formellt samarbete kring 
kollektivtrafikfrågorna, där även kommunerna finns med. Inte minst med tanke på 
finansieringsfrågan ställt i förhållande till trafikutbudet. Men det skulle troligen bli 
nödvändigt att i så fall skapa delregionala samarbeten för att göra samhällsorganisationen 
hanterbar. I Västra Götaland har man hanterat det delregionalt och kommunerna går in både 
som delägare och för att subventionera trafiken. Det är nog en lösning man skulle kunna 
pröva även i Stockholm. Det kan vara klokt att kommunerna finns med som delägare.154 
 
Det har funnits planer och försök att få till stånd ett kommunalt samverkansorgan inom 
regionen. Men regionen har oftast varit allt för splittrad för att kunna enas om en sådan 
lösning och de försök som gjordes kring år 2000 blev aldrig förverkligat.155 Bland de 
kommunala aktörerna råder det delade meningar om ett samverkansorgan verkligen behövs 
inom regionen. Rent allmänt anser man att det saknas ett fungerande organ för att på ett 
tidigare skede finna en dialog kring kommunala och regionala frågor, men formen för ett 
sådant organ har inte kunnat specificeras närmre. Kommunerna saknar många gånger 
tillräcklig insyn i planeringen och de samråd som kommer av ett planförslag sker oftast 
väldigt sent i processen. Stockholm stad ser sig ofta som specialbehandlade av SL, vilket 
Staffan Forsell ser som något naturligt då större delen av SLs trafikströmmar går in och ut 
från just innerstaden, och det skulle vara märkligt om man inte hanterade detta speciellt. Det 
är ofta som enbart Stockholms stad är med på samråden som SL har, övriga kommuner 
hanteras ibland enbart via remissvaren.156 Men tidigare har det funnits ett årligt samråd mellan 
varje kommun och SL. Detta upphörde efter valet 2006 utan att SL har presenterat något 
alternativ till organiserat samarbete. Det finns kontinuerliga kontakter mot SL, men 
kommunerna säger att den tidigare formen fungerade bra och att det är olyckligt att den nu 
tagits bort. Anders Halmén, Sollentuna kommun menar att samarbetet i stort fungerar bra och 
att det redan idag är flera av politikerna inom landstinget och SL som har kommunala 
uppdrag, det borde redan finnas en överlappning mellan kommunal och regional nivå.157 
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5.0 Slutsatser 
Såväl Krantz avhandling Makten över regionen som Ansvarskommitténs slutbetänkande 
diskuterar frågan om hur makten över besluten ska avgränsas. Ansvarskommittén talar om att 
lägga ansvaret på lägsta effektiva nivå. Krantz ser det utifrån olika geografiska demos, som 
avgränsar beslutsrätten inom en administrativ yta. Frågan om makten och ansvaret måste utgå 
ifrån vilken/vilka aktör(er) som bör ha den demokratiska rätten till makt och ansvar. Med min 
uppsats fortsätter denna diskussion, och det samhälle vi har idag ter sig nog allt för 
komplicerat och sammanflätat för att det ska gå att svara på frågan; vem har ansvaret? Frågan 
måste ofta omformuleras till; vilken form av ansvar har olika aktörer och vilken roll har man i 
vilket skede av planeringen? Att renodla ett ansvar är inte helt enkelt, olika delar av 
samhällsstrukturen ser frågor ur olika perspektiv och vikten av detta bör inte heller 
åsidosättas. Verkligheten är klart mer komplex än att det går att tala om ett geografiskt demos, 
eller om en lägsta effektiv nivå i de stora infrastrukturfrågorna. 
 
Ansvarskommittén har i sitt slutbetänkande ansett att en allt för stor Stockholm-Mälarregion 
är ett tillräckligt starkt skäl för att bryta den funktionella arbetsmarknadsregion som idag går 
över dessa olika länsgränser. En sammanhållen region skulle innebära att cirka en tredjedel av 
Sveriges befolkning skulle bo i denna region, och att det skulle skapa en situation med en 
alltför kraftig dominans från denna region på den nationella nivån. Detta är i och för sig 
förståeligt utifrån deras resonemang, men beklagligt sett ur den regionala ambitionen att 
skapa en mer sammanhållen Stockholm-Mälarregion. Det utspel som regeringspartierna 
gjorde under sommaren 2007 kan dock vara ett steg i riktningen mot att regionens egen syn 
ges större fokus än tidigare. Denna fråga är en tydlig demosfråga om lägsta möjliga nivå. Men 
även om det inte skulle bli en stor administrativ region för Stockholm-Mälardalen, kan en 
större region runt Stockholms län bidra till att det på det stora hela blir färre aktörer att 
samarbete och komma överens med. Även det kan få en positiv effekt. Det är i vart fall ingen 
enkel uppgift att få den administrativa ytan att överrensstämma (bättre) med den funktionella. 
Den funktionella är dessutom ett resultat av varje individs egna val och dagliga resvanor, den 
går aldrig att helt rumsligt att definiera, den är aldrig fast och den kan bestå av ett flertal olika 
funktionella rum som inte nödvändigtvis behöver överlappa varandra helt. Den administrativa 
ytan är stabilare i sin form, mer bestående i tid och rum, i sig en politisk konstruktion, och då 
den administrativa över politiskt inflytande över den funktionella (eller delar av den), blir 
frågan om lägsta effektiva nivå och ett geografiskt demos än mer abstrakt och svårhanterligt. 
 
Kommunerna har här ett klart svagare intresse för frågan om regionkommun än vad de olika 
regionala aktörerna har, bortsett från främst Sigtuna kommun som ser frågan om större 
administrativ region som viktig. Kommunen ligger idag längst ut i Stockholms län och är den 
utav de fem kommuner som rent geografiskt borde ha störst nytta av en förändring mot större 
region. Den andra ytterkommunen som deltagit i studien – Nynäshamn – är positiva till en 
större region men ser med viss oro på sin egen roll i ett sådant sammanhang. Till skillnad från 
Sigtuna har inte Nynäshamn på samma sätt en länsgräns som hinder för en mer funktionell 
region. Kommunen ligger vid vattnet och i fel riktning mot den som vänder sig mot Västerås 
och Eskilstuna med flera. En kort reflektion mot Hartshornes teori om att territoriet pressas av 
utomstående påverkan och kontakter mellan territtorier, ligger i linje med denna att Sigtuna 
bör ha en större ”press” mot sin gräns än den som Nynäshamn har.  Vilket även förefaller vara 
ett faktum. Men Anders Halmén, Sollentuna kommun upplever det lite som om frågan om 
större region avgörs på en nivå för högt upp för att kommunerna egentligen ska ha med saken 
att göra på allvar. Samtidigt är det många viktiga frågor på den kommunala nivån och en 
fråga som Ansvarskommittén prioriteras lätt bort. En utav diskussionerna kring makt 
handlade just om att vissa grupper kunde känna sig maktlösa och underprivilegierade och 
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därmed utestängda och inte längre ta anspråk på att ställa krav och delta i beslut. Nu vill jag 
starkt poängtera att det inte alls finns någon säkerhet i att denna jämförelse är berättigad här, 
mitt empiriska material från kommuner är sannolikt för tunt för att hitta dessa mer säkra 
beröringspunkter som krävs för att kunna dra säkra slutsatser. Jag noterar här enbart 
kopplingen mellan teori och empiri med ett frågetecken.  
 
Dagens tre olika nivåer med kommunerna, de regionala aktörerna och staten kan ses som tre 
brickor där var bricka sitter på en avgörande del för att få till stånd större 
infrastruktursatsningar. Kommunerna äger själva planfrågan i och med det kommunala 
planmonopolet och ges därmed den juridiska makten. På den regionala arenan finns flera 
aktörer vars regionala perspektiv och samarbetsmöjligheter på flera sätt skapar dynamiken 
och de nödvändiga förutsättningarna för regional samsyn. På denna nivå finns även 
trafikhuvudmannen för kollektivtrafiken (för Stockholms läns del utan delägande från 
kommunerna). Infrastruktursatsningar för kollektivtrafiken blir närmast omöjlig att genomföra 
utan regionala aktörers intressen. Men det är trots allt till sist den statliga nivån där frågorna 
ofta landar. Trafikverken har en helt avgörande betydelse och det är genom dessa och 
riksdagen som finansieringen oftast möjliggörs. Strukturen förefaller vara uppbyggd för att i 
stort sett omöjliggöra större förändringar utan samtliga nivåers medgivande. Här blir 
problematiken som allra tydligast. Det som är en kommun till fördel, behöver inte skapa 
nödvändig regional nytta eller vara av nationellt intresse. En regional angelägenhet behöver 
inte vara lokalt angeläget, och möter därmed motstånd från kommunalt håll. Den regionala 
angelägenheten kan från nationellt håll anses som enbart regional. Nationella intressen kan gå 
tvärt emot kommunala och regionala intressen. Det går således att konstatera att varje enskild 
nivå i hög grad äger möjligheten att förhindra projekt, men inte makten att genomföra dem. 
Detta konstaterande kan ställas mot den brittiske ekonomen Kenneth Bouldings ena av tre 
centrala mekanismer bakom makt, det som han benämner the stick. (Inom politiken gör A som 
B vill därför att B har makt över A.) I makten över att förhindra skulle i så fall A tvingas göra 
som B vill, därför att B har (den förhindrande) makten över A. De andra av dessa mekanismer 
är the deal (i ekonomin får A en direkt ekonomisk ersättning från B för att göra som B vill). 
Den statliga nivån har ett till synes stort övertag då det är här som finansieringen oftast finns. 
Genom att skjuta till pengar kan staten nå överenskommelser med kommuner och län, då 
alternativet annars skulle vara att ingen förändring sker. Att få med samtliga tre nivåer måste 
dock ses som väsentligt, när större fysiska samhällsförändringar är mer eller mindre bestående 
åtgärder. Ett projekt som ta sig igenom detta ”nålsöga” bör rimligtvis (men inte 
nödvändigtvis) vara av en mer långssiktig och totalt sett samhällseffektiv karaktär än om 
planeringen föregick en eller två av dessa nivåer. Ett sådant projekt bör rimligen även ha ett 
mycket starkt demos bakom sig.  
 
Studien tar upp den svaga ställningen för regionplanen. Med en mer styrande regionplan, 
vilket regeringen egentligen föreslog men inte kunde genomföra, skulle leda till en större och 
genomgripande förändring av den samhällsstruktur jag beskrev för ovan. Om en regional 
aktör skulle få en starkare ställning och kunna ge styrande direktiv till kommunerna skulle 
bilden av tre aktörer genast kunna reduceras till enbart två, då tillräckligt starka behov 
föreligger. Men studien visar på att det finns en stark samstämmighet om att bevara det 
kommunala planmonopolet och att detta utgör en mycket viktig byggsten i den svenska 
samhällsstrukturen. Genom att åsidosätta det kommunala perspektivet försvagas demos och 
möjligheten att lägga ansvar på lägsta effektiva nivå beskärs kraftfullt. Ett alternativ vore att 
lyfta upp kommunerna till den regionala nivån genom ett samägande med landstinget i 
kollektivtrafikfrågorna. Från den kommunala sidan verkar frågan inte tillräckligt intressant, 
möjligen då ansvar även leder till plikter och kostnader. Rädslan finns även med för många 
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ägare och att frågorna blir mer lokala i ett system som i sig måste ha en regional 
utgångspunkt. Från den regionala sidan lyfts behovet fram alltmer och Huledal på 
Länsstyrelsen anser att ett delkommunalt ägande skulle generera fördelar i 
planeringsprocessen. Både Huledal och Glantz på SL anser att en kommunal medfinansiering 
skulle vara motiverad. Frågan är stor nog att rymmas i sin egen uppsats, men 
Ansvarskommittén öppnar upp för att kollektivtrafikens ska kunna bedrivas genom 
samägande mellan landsting och berörda kommuner. 
 
De två parlamentariska utredningarna från statligt håll som jag använt mig av tar olika 
utgångspunkter och leder delvis fram till motstridiga slutsatser. PBL-kommittén förespråkar 
att kommunerna ska vara de ytterst ansvariga för mellankommunal/regional planering. 
Ansvarskommittén talar för en stark regional aktör som (med kommunernas hjälp) tar ett 
regionalt perspektiv. Det verkar inte finnas någon riktigt klar linje från statligt håll, utan 
beroende på om man använder sig av ett kommunalt perspektiv eller ett regionalt perspektiv 
så ger detta olika svar. Det säger en del om det komplexa i frågor kring ansvarsfördelning och 
samhällsstruktur rent generellt. Kanske är det även en ingång för den diskussion där man på 
kommunal och regional nivå upplever staten som alltför splittrad och utan regional förståelse?  
 
En tydlig bild som genomsyrar studien är hur staten uppfattas som splittrad såväl inåt som 
utåt. Denna bild framträder genom samtliga intervjuer och finns beskrivna i båda de 
utredningar jag studerat. Det finns en stor konsensus om att mycket av problemen med 
stuprörsplanering och olika sektorsområden börjar högt upp redan på departementen. Peter 
Huledal på Länsstyrelsen beskriver det bra med att det är först på den kommunala nivån som 
det går att se summan av all politik. På den kommunala nivån där människorna bor, jobbar, 
reser och har sin fritid, det är där som de olika sektorsområdena går samman i ett.  
 
Detta reser frågan om ett större trafikverk, vilket studien berört tidigare. Jag kan inte utifrån 
enbart denna studie lämna en klar åsikt i frågan, men det går att se att personer inom de 
regionala aktörerna är mer positiva till en sådan förändring, på den kommunala nivån verkar 
man mer oförstående för vad det skulle innebära. Här nämner man koloss och en stort trögt 
verk, medan regionala aktörer ser ett större behov och nytta av den. Kan det vara så att det är 
skillnaden i perspektiv mellan kommunalt och regionalt som återigen ger olika uppfattningar? 
Min spontana reaktion är förutom en lätt optimism för ett större samlande trafikverk att det 
skulle skapas ytterligare en stor tung aktör som ger fördröjda ledtider och delvis nya 
institutionella (om)vägar fram till ett beslut. För sannolikt är det så att de nuvarande verken 
behöver finns kvar med sina respektive kompetenser som genomförandeverk.   
 
Den sammanlagda uppfattningen av mitt empiriska material blir att de kommunala 
perspektiven är tillräckligt väl representerade i Stockholms regionplan RUFS från 2001. Trots 
att de ser själva regionplanen som svag, så uppfattar de den som nödvändig och att den blir 
allt bättre förankrad i regionen. Däremot är den allmänna bilden att det inte finns någon 
koppling uppåt mot verken och staten. Genom detta blir RUFS mer som en visionär 
regionplan än en regionplan med ett genomförandeperspektiv. Det går naturligtvis även att 
föra frågan om en regionplan egentligen ska ha som mål att verka för att nå en samsyn med de 
statliga verken. Det är i just en regionplan som de regionala behoven och visionerna kan bli 
konkreta och föras upp till den statliga nivån. Styrkan för RUFS blir just att det är regionens 
egna behov och visioner som synliggörs. En viktig del borde vara att göra en översyn av 
väglagen och lagen om byggande av järnväg, för att dessa bättre ska överrensstämma med 
plan- och bygglagen och miljöbalken, och för att minska behovet av dubbelprövning samt 
tillsäkra en mer likvärdig lag för väg- och spårutbyggnader. Detta skulle både spara pengar 
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och ge kortare planeringstider, vilket känns angeläget inte minst då planeringen går allt mer 
mot att följa de politiska mandatperioderna. De kan även finnas ett ekonomiskt och 
tidsbesparande värde i att regionplanen kan utgöra en tidig samrådsfas och att planering som 
stöds av regionplanen tidigare kan gå in i en konkret planeringsfas. Detta skulle dock kräva en 
folkligt mycket väl genomlyst och förankrad regionplanering, något som eventuellt saknas i 
dag. Den diskussionen ligger dock utanför ramen för denna uppsats. 
 
Det är inte enkelt att hitta en institutionell faktor som avsevärt skiljer sig från andra delar av 
Europa. Ur ett europeiskt perspektiv är det trots allt vanligt med tre nivåer i 
samhällsstrukturen. Det som kan utgöra en skillnad är att i Sverige är den regionala nivån 
(landstinget) inte överordnad den kommunala nivån. Landstingen är juridiskt sett en regional 
kommun. Det är även vanligare i Europa med en mer bindande eller styrande regionplan. 
Kommunerna har i flera länder mindre möjligheter att blockera olika projekt som finns i 
regionplanen. I Danmark har exempelvis staten ett stort inflytande i planeringen och 
formulerar bindande direktiv för bland annat infrastruktur, som de lägre nivåerna tvingas 
förhålla sig till. Men flera länder uppvisar samma struktur som i Sverige. I Grannlandet Norge 
har man delat upp översiktsplanen i dels en långsiktig plan om cirka 10 år, och dels en 
kortsiktig aktionsplan på 4 år som följer budgetcyklerna. Den typen av lösningar för att 
åstadkomma en mer genomförandeinriktad regionplan vore troligen bra för 
Stockholmsregionen. RUFS 2010 ska även få en mer kortsiktig del inriktad på just 
genomförandet. Observera att i Norge handlar det om kommunal Översiktsplan. Studien från 
Storbritannien lyfter fram London som ett bra exempel på en mer styrande regionplanering, i 
och med införandet av Greater London Authority. Men studien framhäver även betydelsen av 
ett tydligt regionalt mål, tydlig institutionell struktur, flexibla finansieringslösningar och en 
stark politisk kraft för att lyckas väl.  Stockholmsregionen uppvisar brister i flera av dessa. 
Möjligen kan man säga att RUFS utgör det starka regionala målet, men regionen brister i den 
institutionella strukturen, saknar i stort fungerande finansieringslösningar, samt att man inte 
har en tydlig stark politisk kraft i regionen. Det skulle utifrån Studien från Storbritannien vara 
flera faktorer i Stockholmsregionen som var för sig och tillsammans hämmar 
förutsättningarna för en utbyggd transportinfrastruktur.  
 
Aktörerna är dock inte bara institutionella aktörer utan även individer inom organisationerna. 
Samspelet sker mellan människor och de skapas sociala relationer mellan dessa. Här kan det 
finnas en koppling till den sociala maktstrukturen där A gör som B vill därför att A känner 
gemenskap med B (the kiss). Åtminstone kan man se att man ogärna vill hamna i konflikt 
eller nämna något negativt om en samarbetsaktör. Gemenskapen skulle därmed riskera att 
minska och kunna leda till ökade svårigheter att komma överens. En mycket viktig faktor som 
nämndes var just behovet av en samla och enig region, någonting som stärker behovet av the 
kiss. Det har delvis varit svårt att få ut information från intervjuerna, detta beror säkert på 
aktörernas ovilja att öppet diskutera frågor som behandlar relationer (och eventuella 
konflikter) med andra aktörer. Viljan att hålla ihop och ha en samlad fasad utåt kan nog tolkas 
som den sociala aspekten av maktförhållandet där man vill förhindra konflikter från att uppstå 
eller synliggöras. Regionplanen är ett medel för ambitionen att förhindra konflikter från att 
uppstå, vilket naturligtvis ter sig fullt naturligt och positivt. 
 
Det resultat PBL-kommittén redovisar av deras enkätundersökning överrensstämmer väl med 
mitt empiriska material. Samtidigt förstärker denna studie det som OECD skriver i sin 
rapport. Trots att jag inte har haft möjlighet att ta med alla aktörer i studien förefaller det som 
om resultatet når fram till i huvudsak det som tidigare finns beskrivet.  
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Slutligen några historiska reflektioner. Utbyggnaden av Stockholms tunnelbana under 1950 
och 1960-talet var till stor del en expansion av regionen, nya områden byggdes och 
befolkningen ökade. Men utbyggnaden drevs helt av Stockholms stad och inkorporeringar av 
mark gjorde det enklare och mer rationellt för staden genom att fullständigt kunna verka inom 
sitt område. Den utvecklingen är idag sedan långt tillbaka en omöjlig, samarbete är numera en 
förutsättning. Även under denna tid rådde svårigheter med gränsöverskridande region 
planering, flera stora viktiga tunneldragningar förverkligades genom inkorporering istället för 
samarbete. Men det fanns naturligtvis även ekonomiska förklaringar bakom stadens 
inkorporeringsstrategi. Den förändring som skedde i Sveriges administrativa indelning med 
kommunsammanslagningar och länsindelningar kan ses som svaret på den tidens problem 
med ökat regionalt resande och växande funktionella områden. I Stockholmsregionen var det 
tydligt att en samordning av trafiken var nödvändig. Bara det faktum att olika kommuner hade 
sina egna taxor och färdbevis inom kollektivtrafiken visar på hur kommunvis planeringen 
skedde. Sektorsövergripande ansvar blev lösningen där territoriella positioner och lokalt 
”revirtänkande” försvårade regionala förutsättningar och den tidens regionförstoring. Men 
sektorsansvaret komplicerar i hög grad det territoriella arbetet.  
 
Sedan 1970-talet har väldigt lite skett i utbyggnad av regionens infrastruktur. Den förändring 
som skedde vid denna tidpunkt med fallande tillväxt, minskande länsbefolkning, kraftfulla 
politiska vändningar kring bostadsbyggande och den allmänna opionen kring 
samhällsutvecklingen skapade sammantaget en helt ny verklighet för den tidens planering. 
Spårutbyggnaden hade tidigare följt bostadssektorn nyexploateringar och plötsligt stod mark 
för framtida bostäder under lagstiftning om naturskydd. Bostadsbyggandet hade i stort 
avstannat och det fanns inte längre några nya områden att trafikförsörja med ny infrastruktur. 
Planeringen fick en inriktning mot att bygga bort trängsel och flaskhalsar, och det är i stort 
sett där vi befinner oss idag.  
 
När man blickar bakåt ser man tydligt den statliga inblandningen i de större händelserna. Vid 
flera tillfällen har statliga förhandlingsmän (ja, hittills bara män) med olika framgång 
förändrat förutsättningarna. Till en början lyckades Nils Hörjel skapa en mer fungerande 
samordning under ett kommunförbund. Gunnar Sträng förmådde drygt 20 år senare (nästan) 
att SL och SJ kunde dela samma spår och komma överens om ersättningar och trafiktäthet. 
Regionen fick hur som helst ett avtal och en struktur för pendeltågstrafiken i länet. Det som är 
gemensamt för båda dessa förhandlingsmän är att de lyckades skapa ekonomiska avtal 
gentemot staten som fick igång byggandet. Hörjel gav tunnelbanan samma ekonomiska 
villkor som vägutbyggnader, och Sträng lyckades få den övriga lokala tågtrafiken att få 
samma subventioner som för tunnelbanan. Med dessa ekonomiska morötter skapades 
förutsättningar för att utveckla kollektivtrafiken i regionen. Bengt Dennis hade inte samma 
trumfkort och hans trafikpaket rasade samman, inte därmed sagt att ekonomin var den enda 
stötestenen. Men det är intressant att notera hur avgörande stora ekonomiska villkor har varit 
för länets utveckling efter det att Stockholms stad inte längre kunde bygga tunnelbana för 
egna pengar. I denna situation står vi än idag och det blir intressant att se vad Carl 
Cederschiöld till sist når fram till i sin roll som förhandlingsman. 
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