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Sammanfattning	
Transportförsörjning och kollektivtrafik har identifierats som några utav de viktigaste faktorerna 
för att Stockholm ska kunna uppnå visionen om att bli Europas mest attraktiva storstadsregion. 
Många stora infrastrukturprojekt planeras och projekteras därför inom Stockholmsregionen idag. 
Efter den så kallade Stockholmsförhandlingen 2013 tecknades i januari 2014 ett avtal mellan staten, 
Stockholm läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun 
gällande kombinerad utbyggnad av kollektivtrafik i form av tunnelbana tillsammans med nya 
bostäder i anslutning till det förstärkta tunnelbanenätet.  
 
Trafikverket ansvarar generellt för stora infrastrukturprojekt i Sverige och deras arbetsrätt fortlöper 
traditionellt utifrån en väl etablerad processordning. Förvaltningen för utbyggd tunnelbanan som 
ansvarar för den nya tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm har däremot utformat sitt arbetssätt på 
ett delvis annorlunda sätt där framför allt processordningen för plan- respektive tillståndsprocesser 
skiljer sig från Trafikverkets traditionella tillvägagångssätt. Denna studie har haft som 
övergripande mål att få insikt i orsakerna till och konsekvenserna av de olika uppläggen där tre 
olika referensprojekt har studerats. Ett stort fokus har legat på att studera de olika uppläggen av 
miljökonsekvensbeskrivningar tillhörande de olika processerna då det inte finns någon entydig 
praxis kring detta. Referensprojekten består av moderna infrastrukturprojekt som alla utformats 
inom samma lagrum. Referensprojekten utgörs av Citybanan i Stockholm och Västlänken i 
Göteborg samt av nya tunnelbanan i Stockholm. Både Citybanan och Västlänken haft trafikverket 
som huvudman medan Förvaltningen för utbyggd tunnelbana har haft det övergripande ansvaret 
för den nya tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm. 
 
De olika uppläggen av arbetssätt har inneburit olika resultat gällande bland annat den interna 
arbetsgången, myndighetsbeslut samt intern och extern kommunikation där den övergripande 
slutsatsen är att bättre samordning ger bättre processer och att bättre kommunikation ger bättre 
bemötande och förhållningssätt, både gentemot myndigheter och allmänhet, där det sistnämnda 
däremot till stor del är en politiskt betonad fråga. 
 
Nyckelord: Byggande av järnväg, Tunnelbana, Planprocess, Tillståndsprövning, 
Miljökonsekvensbeskrivning. 
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Abstract	
Connectivity and public transport have been identified as some of the most important factors for 
Stockholm to achieve the vision of becoming Europe's most attractive metropolitan region. Several 
major infrastructure projects are therefore today being planned and constructed within the 
Stockholm region. Following the so-called Stockholm treaty in 2013, an agreement was signed 
between the state, Stockholm County Council, Stockholm Municipality, Nacka Municipality, 
Solna Municipality and Järfälla Municipality in January 2014 regarding the combined development 
of public transport in the form of subway together with new housings in proximity to the reinforced 
subway network. 
 
The Swedish Transport Administration is generally responsible for large infrastructure projects in 
Sweden and their means of actions is traditionally based on a well-established chain of processes. 
However, the Administration for extended subway, which is responsible for the new subway 
development in Stockholm, has designed its way of working in a partially different way, where 
particularly the process regime for the different planning processes differs from The Transport 
Administration's traditional working procedure. This study has the overall goal of gaining insight 
into the causes and consequences of the various procedures where three different reference projects 
have been studied. A major focus has been on studying the various statements of environmental 
impact assessments belonging to the various processes, as there seems to be no clear practice about 
this. The reference projects consist of modern infrastructure projects, all carried out within the same 
legal framework. The reference projects consist of Citybanan in Stockholm and Västlänken in 
Gothenburg, as well as the new subway in Stockholm. Both Citybanan and Västlänken had The 
Transport Administration as their main developer, while the Administration for extended subway 
had the overall responsibility for the new subway development in Stockholm. 
 
The different ways of working have resulted in different results, for example concerning the 
internal workflow, authority decisions as well as regarding internal and external communication, 
where the overall conclusion seems that better coordination provides better processes and better 
communication provides better responses and approaches, both when it comes to authorities and 
the public. However, the latter appears to be largely a politically-stressed issue. 
 
Keywords: Railway construction, Subway, Planning process, Permission trial,  
Environmental impact assessment. 
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1 Introduktion	
Stockholm är en av de snabbast växande storstadsregionerna i Europa med stort behov av både fler 
antal bostäder samt utökad kollektivtrafik. Transportförsörjning och kollektivtrafik identifieras av 
regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS (2010) som några utav de viktigaste 
faktorerna för att uppnå Stockholmsregionens vision om att bli Europas mest attraktiva 
storstadsregion och många stora infrastrukturprojekt planeras och projekteras därför inom 
Stockholmsregionen idag. Rälsbunden trafik beräknas var ett av de mest miljömässigt hållbara 
mekaniskt drivna transportmedlen tillgängliga idag med lägst energianvändning och 
klimatpåverkan per passagerare och kilometer (Trafikverket, 2017a). Med hänsyn till framförallt 
kulturmiljö och bevarande av värdefull mark för framtida exploatering ses också transportlösningar 
utformade som tunnelprojekt som extra fördelaktiga. 
 
Efter den så kallade Stockholmsförhandlingen 2013 tecknades i januari 2014 ett avtal mellan staten, 
Stockholm läns landsting (SLL), Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla 
kommun gällande kombinerad utbyggnad av kollektivtrafik i form av tunnelbana och bostäder i 
anslutning till det förstärkta tunnelbanenätet. Avtalet innebär att tunnelbanan kommer att byggas 
ut där SLL har det övergripande ansvaret för utbyggnaden av tunnelbanan medan berörda 
kommuner enligt avtalet åtar sig att bygga totalt ca 78 000 nya bostäder i den nya tunnelbanans 
närområde (SOU, 2013; FUT, 2016a). Utbyggnaden av Stockholms tunnelbana innebär en stor 
satsning där två mil tunnelbana samt 12 nya stationer kommer att byggas. Projektet kommer 
innebära tre nya slutdestinationer i tunnelbanenätet; Barkarby, Arenastaden och Nacka där 
projektet delats upp i sex stycken delprojekt; Nacka, Södermalm, Söderort, Barkarby, Arenastaden 
samt Depån. Planerad byggstart är 2018 för de första delprojekten Barkarby och Arenastaden och 
årsskiftet 2018/2019 för delprojekten Södermalm, Nacka och Söderort där byggtiden för de olika 
projekten uppskattas vara 6-8 år (FUT, 2016a).  
 
Avtalet gällande tunnelbanan kompletterades även ytterligare i och med den så kallade 
Sverigeförhandlingen som avslutades 2017 då stationen Hagalund längs den gula linjen tillkom, 
vilken från början inte fanns med i avtalet enligt Stockholmsförhandlingen. Sverigeförhandlingen 
är en utredning gällande nya stambanor samt åtgärder för ökad tillgänglighet och bostäder i 
storstäderna på uppdrag av Regeringen. Sverigeförhandlingen har likt Stockholmsförhandlingen 
haft för avsikt att avtala om ökat bostadsbyggande genom utbyggnad av kommunikationer. (SOU, 
2017). Tunnelbanestationen Hagalund mellan stationerna Hagastaden och Arenastaden längs 
sträckan tillkom efter Sverigeförhandlingen då området pekats ut som ett utvecklingsområde. Det 
ansågs av logiska skäl vara fördelaktigt att bygga stationen i samband med den redan planerade 
utbyggnaden av tunnelbanan istället för vid ett senare skede. Staten åtog sig att medfinansiera 
byggnationen av stationen baserat på bostadsåtagande från Solna Stad men där Solna Stad dock 
står för den största finansieringen (SOU, 2017). 
 
För att bygga ny järnväg, dit även tunnelbana och spårväg räknas krävs att en järnvägsplan 
upprättas enligt Lag om byggande av järnväg (LBJ). Till denna ska fogas en godkänd MKB som 
upprättats enligt 6 kap MB. Många åtgärder som ska utföras i samband med järnvägsbyggnaden 
måste prövas separat enligt MB vilket medför ytterligare processer utöver det initiala 
planeringsarbetet (FUT, 2015b). Planeringsprocessen styrs därav av olika lagar som verkar 
parallellt med varandra där det är viktigt med samordning.  
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Just tunnelprojekt har visat sig resultera i en mer komplicerad planeringsprocess där framför allt 
tillståndsprocessen för järnväg under mark skiljer sig från motsvarande process för järnväg över 
mark. För projekt under mark tillkommer det ytterligare prövningar gällande vattenverksamhet då 
arbete under mark påverkar grundvattnet och därför måste beviljas tillstånd innan arbetet får 
genomföras. Tillstånd berör då framför allt vattenverksamhet i form av bortledande av inläckande 
grundvatten (FUT, 2015b).  
 
Tillståndsprocessen medför ytterligare utredningar där gränsdragningen mellan planprocessen och 
tillståndsprocessen ibland har varit svårdefinierad. Detta gäller framför allt de två olika 
processernas respektive miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) där det i vissa fall har uppstått 
oklarheter gällande vilka konsekvenser som ska tas upp och prövas i vilken process. 
Planeringsprocessen resulterar i en järnvägsplan som presenteras tillsammans med en MKB som 
redogör projektets förväntade miljökonsekvenser samt förslag till skyddsåtgärder. 
Tillståndsprocessen resulterar i ytterligare en MKB som redogör den tillståndspliktiga 
verksamhetens förväntade konsekvenser. Då det inte råder någon entydig praxis gällande 
avgränsningen mellan de två typerna av MKB har det tidigare uppstått oklarheter och ibland delade 
meningar om hur lagn ska tolkas och om exakt vad det är som ska prövas i vilken process. Detta 
uppges försvåra arbetet för yrkesverksamma involverade både i framtagandet av dessa planer och 
tillståndsansökningar och även för de involverade i själva prövningen av och beslutsfattandet 
omkring dem. 
 
Trafikverket (TRV) ansvarar generellt för stora infrastrukturprojekt i Sverige medan Stockholms 
läns landsting som ansvarar för drift och utbyggnad av kollektivtrafiken i länet därmed ansvarar 
för den nya tunnelbaneutbyggnaden. Arbetet gällande tunnelbaneprojektet drivs inom nybildade 
förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT) vilken bildades år 2014 (FUT, 2017a). 
 
TRV:s arbetssätt gällande infrastrukturprojekt har traditionellt fortlöpt enligt en väl utarbetad 
prövningskedja enligt LBJ och MB som i turordning bestått av skedena förstudie följd av en 
järnvägsutredning, en senare tillåtlighetsprövning, upprättande av järnvägsplan och till sist 
tillståndsprövning i de fall som innefattar byggande under mark. Denna processordning har kommit 
att bli etablerad hos inblandade aktörer så som konsulter, tillsynsmyndigheter samt domstolar 
(Trafikverket, 2017b). Detta arbetssätt och processordning som över tid har kommit att betraktats 
som det standardiserade sättet att utföra dessa typer av projekt på är dock inget tillvägagångsätt 
som enligt lag måste tillämpas. Nya förordningar och lagändringar har skett där båda av de två 
huvudsakliga regelverken att aktualisera i ett järnvägsprojekt, LBJ och MB nyligen har genomgått 
ändringar. Detta har möjliggjort ytterligare större variation i utformningen av arbetsgången där 
FUT har klargjort att man valt att utforma sitt arbete på ett annorlunda sätt jämfört med TRV:s till 
synes klassiska arbetssätt. 
 
FUT har utformat sin arbetsprocess utifrån vad som förmodats gynna arbetets tidseffektivitet. 
Arbetsprocessen har fortlöpt annorlunda där det framför allt är processordningen för plan- 
respektive tillståndsärendena samt även till viss del omfattningen av de olika processtegen som 
skiljer sig mellan TRV:s mer etablerade arbetsprocess och FUTs aktuella arbetsprocess. Generellt 
sätt gällande gränsdragningen för de olika MKB:erna har olika projekt lagt upp sina MKB:er på 
olika sätt och praxis för hur lagen tillämpas har varierat över tid. FUT har i samråd med 
länsstyrelsen definierat denna för de två olika processernas MKB:er vilken tydliggör vilka 
sakområden som till vilken omfattning redovisas i respektive MKB (FUT, 2015b).  
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Denna studie har utförts som ett beställningsjobb från FUT där uppdragets ramar beskrivs mer 
utförligt i avsnitt 4. Arbetet har haft som övergripande mål att få insikt i hur infrastrukturprojekts 
arbetsgång har förändrats över tid samt de bakomliggande motiven och orsakerna till de olika 
uppläggen av planering- samt tillståndsprocesserna hos TRV respektive FUT. Fokus ligger främst 
på att utvärdera detta med avseende på arbetsprocessernas tidseffektivitet, för att försöka komma 
till insikt med eventuella för- och nackdelar med respektive tillvägagångssätt. Detta har utförts med 
förhoppningen att kunna bidra med underlag till utvecklade arbetssätt för kommande 
infrastrukturprojekt i framtiden. 
 
1.1 Centrala	begrepp	
Följande avsnitt beskriver nyckelbegrepp som är centrala i detta arbete. Beskrivningarna ämnar 
till att definiera vad som menas med begreppen inom den genomförda studien. 
 
Process kan definieras som en serie av handlingar som genomförs för att nå ett särskilt resultat och 
syftar i denna studie främst på arbetsprocesserna gällande planering av järnvägsprojekt samt arbetet 
kring tillståndsprövningen för vattenverksamhet enligt MB som tillkommer vid arbeten under 
mark, i dessa fall tunnelbyggande. Dessa arbetsprocesser benämns som plan- respektive 
tillståndsprocessen. 
 
Traditionellt tillvägagångssätt syftar i denna studie på den arbetsgång som TRV normalt har 
bedrivit i järnvägsprojekt och som består utav en linjeprocess uppbyggd av specifika delsteg som 
i huvudsak genomförs ett efter ett. De olika delstegen utgörs av en inledande förstudie (tidigare 
följd av en järnvägsutredning), en senare tillåtlighetsprövning av regeringen, upprättande av 
järnvägsplan och till sist tillståndsprövning i de fall som projekten omfattar byggande under mark 
vilket påverkar grundvattnet och således kräver ytterligare tillstånd. 
 
Gränsdragning syftar i denna studie på avgränsningen mellan de olika MKB:erna för plan- 
respektive tillståndsarbetet. Då det inte finns någon entydig praxis som tydligt definierar vad som 
ska prövas i vilken process ämnar arbetet undersöka hur detta har hanterats i tidigare projekt. 
 
Tidseffektivitet syftar i detta arbete främst på hur väl en organisation kan omvandla resurser till 
produkter med avseende på tid. God tidseffektivitet syftar i detta fall på när ett arbete genomförts 
på en förhållandevis kort tid med bibehållen kvalitet. I denna studie undersöks främst 
planeringsprocessers tidseffektivitet där processernas totala tidsåtgång tas i beaktning tillsammans 
med deras resultat.  
 
Kommunikation kan definieras som flödet av information, tankar och meningsutbyte som sker i en 
tvåvägsprocess och syftar i denna studie främst på internt kunskapsutbyte inom arbetsprocesserna 
samt informationsflödet mellan myndigheter, organisationer och allmänhet. 
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1.2 Planeringsprocessen	för	järnvägsbyggnad	
Planläggningsprocessen för järnvägsbyggnad omfattas främst av LBJ och MB. Med byggande av 
järnväg avses både att anlägga en ny järnväg samt att bygga om redan befintlig järnväg och reglerna 
gäller även för tunnelbana och spårväg. Grundregeln är att järnvägsplan enligt LBJ krävs då 
lagstödet för järnvägsbyggnad bara finns i LBJ. Efter ändring i LBJ är just tunnelbana och spårväg 
dock möjliga att alternativt planläggas med enbart detaljplaner enligt Plan- och bygglagen (PBL). 
Lagstiftningen syftar till att utveckling av transportinfrastruktur ska gå väl i hand med övrig 
samhällsplanering och gällande miljölagstiftning där hänsyn ska tas till både kultur- och naturmiljö 
(Trafikverket, 2017b).  
 
Den tidigare planeringsprocessen har följt en etablerad prövningskedja där arbetsprocessen i 
turordning bestått av skedena förstudie följd av en järnvägsutredning, en senare 
tillåtlighetsutredning följd av upprättande av järnvägsplan och till sist en tillståndsprövning i det 
fall det krävs och där samråd också hålls med aktörer och intressenter av olika slag under hela 
planeringsprocessen (Banverket, 2002). Numera krävs ingen enskild förstudie eller 
järnvägsutredning då själva järnvägsplaneprocessen även ska innefatta lokaliseringsutredningar 
som ofta motsvarar det tidigare utredningarna. 

 
Figur 1: Tidigare Banverkets planeringsprocess för järnvägsprojekt (Banverket, 2002). 

Förstudien genomförs då förbättringar av en rådande situation identifierats som nödvändiga där 
studiens syfte är att undersöka det belysta området och utreda befintliga och möjliga behov. 
Förstudien utvärderar olika tänkbara åtgärder till sakläget och lösningar på eventuella problem, 
inhämtar kunskap från berörda aktörer samt tar ställning till om planeringsarbetet ska fortgå eller 
inte. 
 
Om förstudien resulterar i att en ny järnväg betraktas som den lämpligaste åtgärden följs den av en 
utredning. Utredningen syftar till att analysera och utvärdera alternativa sträckningar och 
utformningar för att fungera som underlag för beslut om vilken åtgärd som är den mest lämpliga 
(Trafikverket, 2014a). 
 
Efter utredningen prövas tillåtligheten i de fall det krävs med utredningen som grund för beslutet. 
Verksamheter som har betydelse på ett nationellt plan eller som bedöms kunna medföra en 
betydande påverkan på människors hälsa och på miljön måste ges tillåtlighet av regeringen. I dessa 
fall måste utredningen även innefatta en MKB som beskriver vilka konsekvenser projektet kan 
komma att innebära. Detta omfattar konsekvenser för både stads-, kultur, samt naturmiljö. 
Färdigställd utredning sänds då först på en så kallad beredningsremiss till Länsstyrelse, berörda 
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myndigheter och kommuner där dessa kan komma med eventuella synpunkter. Utredningen kan 
då eventuellt behöva kompletteras innan beslut fattas av regeringen (Banverket, 2006a, 
Trafikverket, 2014a). Enligt 17 kap. MB rådde tidigare obligatorisk tillåtlighetsprövning för bland 
annat: 
 

- Nya järnvägar avsedda för fjärrtrafik   
- Anläggandet av nytt spår på en sträcka av minst fem	kilometer för befintliga järnvägar för 

fjärrtrafik   
 
Regeringen kan enligt 17 kap. 3§ även förbehålla prövningsrätten för ärenden som inte omfattas 
av de specifika kraven, exempelvis för ärenden som antas få betydande omfattning. Regeringens 
tillåtlighetsbeslut omfattar tillåtlighet av aktuellt projekt inom ett visst område, en korridor, inom 
vilken utformningen av projektet preciseras i senare planläggning. Tillåtligheten kan beslutas att 
gälla i enlighet med särskilda angivna villkor. Om tillåtlighet ges kan ett projekt inte hindras, bara 
justeras genom ytterligare myndighets- och domstolsbeslut. Efter given tillåtlighet inleds 
framtagandet av järnvägsplanen som är det sista planeringsskedet innan byggstart där den valda 
utformningen bearbetas i detalj (Banverket, 2006a; Trafikverket, 2014a; Trafikverket, 2017b). Om 
projektet inte ska tillåtlighetsprövas, då det exempelvis inte omfattas av lagstadgad obligatorisk 
tillåtlighetsprövning eller då det inte antas medföra betydande miljöpåverkan behövs ingen 
järnvägsutredning eller MKB tas fram. En mindre omfattande lokaliseringsutredning med en 
miljöbeskrivning kan då istället tas fram (Trafikverket, 2014a; Trafikverket, 2017b). 
 
Efter utredning av lämpligast möjliga utformning samt eventuellt tillåtlighetsbeslut tas 
plandokument fram där den fysiska utformningen av projektet preciseras. Det är järnvägsplanen 
som på̊ ett begripligt sätt ska precisera hur det är tänkt att genomföra projektet. Järnvägsplanen 
behandlar färdig anläggning och syftar till att reglera lokalisering, utformning samt att möjliggöra 
markåtkomst, både gällande den mark som behöver tas i anspråk permanent för själva anläggningen 
samt gällande den mark som endast behövs tillfälligt under byggskedet. Järnvägsplanen ska 
samordnas med berörda kommuners planer och fastställs av sedan av Trafikverket Planprövning 
och Juridik, en egen prövande myndighet inom Trafikverket. Järnvägsplanens tillhörande MKB 
beskriver projektets miljökonsekvenser samt planerade skyddsåtgärder och godkänns av 
Länsstyrelsen (Trafikverket, 2017b).  
 
I de fall som ett projekt planeras att genomföras inom ett område som saknar gällande detaljplan 
räcker det med planläggning genom enbart järnvägsplan. I de fall då ett projekt planeras att 
genomföras inom ett område med en redan gällande detaljplan måste dock denna ändras innan 
markanvändning kan beviljas, då markanvändningen prövas i detaljplanen. Grundregeln är att en 
gällande plan inte får ändras. För att en gällande plan trots detta ska få ändras krävs det att detta 
ska vara nödvändigt på grund av nyuppkomna förhållanden som anses vara av stor allmän vikt.  
 
För projektet gällande utbyggnaden av Stockholms tunnelbana är det överenskommet att 
utbyggnad av tunnelbana ska planläggas genom järnvägsplan enligt LBJ. Detta då det framför allt 
anses ge en säkrare markåtkomst, ett bra stöd och struktur gällande planeringsprocessen samt 
underlätta kommunikationen då projektet presenteras i sin helhet.  
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Respektive kommun ansvarar för att genomföra nödvändiga detaljplaneprocesser för att inte den 
nya tunnelbanan ska strida mot gällande detaljplaner. Ett beslut om en järnvägsplan är giltig i 5 år, 
vilket betyder att arbetet måste påbörjas inom 5 år (FUT, 2015a; FUT, 2017a). 
 
Vissa verksamheter som kan bli aktuella under ett projekt måste utöver övrig planering även 
tillståndsprövas separat enligt MB. Sådana prövningar rör exempelvis vattenverksamhet, avfall och 
artskydd. Tillstånd för vattenverksamhet krävs enligt 11 kap. 9-13§ MB för projekt som omfattar 
byggnation i vatten eller i område som ligger under vatten. Detta omfattar bland annat 
grundvattenbortledning som är aktuellt i denna studie. Denna tillståndsplikt gällande 
grundvattenbortledning gäller både temporär och permanent bortledning så länge det inte är 
uppenbart att bortledningen inte skadar allmänna eller enskilda intressen. Tillståndet fastställer 
villkor genom vilka tillståndet gäller för utförandet av aktuellt projekt. Villkoren avser oftast bland 
annat infiltration, buller, vibrationer och utsläpp till vatten (FUT, 2015d; Trafikverket, 2017b). 
 
För projekt som kräver tillåtlighet eller tillstånd enligt MB ska samråd ske med länsstyrelse, 
berörda myndigheter, organisationer samt allmänhet.  Samråden ska ske kontinuerligt under hela 
planeringsarbetet där samrådsprocessen regleras i LBJ samt 6 kap. MB (Trafikverket, 2017b). 
Samråden är till för att ge möjlighet att påverka aktuellt projekt. I inledningsfasen handlar samråden 
om att inhämta kunskap från aktörer och intressenter medan de längre fram i processen klarläggs 
sträckning, utformning och miljöpåverkan där en järnvägsplan slutligen ställs ut (Trafikverket, 
2014a). Den 1 januari 2013 trädde dock ändringar i LBJ och nya förordningar i kraft som möjliggör 
en mer sammanhållen planeringsprocess med syftet att effektivisera planläggningen i form av ett 
förkortat förfarande men med samma bibehållna kvalitet (SFS, 2012). 
 
1.3 Miljökonsekvensbeskrivningar	för	plan-	respektive	tillståndsprövning	
MKB är en process resulterande i ett dokument som på ett systematiskt sätt undersöker möjliga 
miljökonsekvenser av ett föreslaget projekt innan några beslut är tagna. MKB fungerar som ett 
underlag för beslutsfattande med syftet att möjliggöra en samlad bedömning av eventuella 
konsekvenser för människors hälsa och för miljön.  
 
MKB klargör arbetsgång och ämnar i och med detta till att i slutligen främja det bättre valet av 
olika möjliga alternativ. Det ses också som ett verktyg för kommunikation mellan olika aktörer då 
processen kräver samarbete mellan olika yrkesgrupper (Glasson et al., 2005). Det finns en rad olika 
definitioner av MKB där den internationellt erkända lyder: “Processen av att identifiera, förutse, 
utvärdera och förhindra ekologiska, sociala och andra relevanta effekter av ett föreslaget 
utvecklingsprojekt innan större beslut fattas och åtaganden görs”. Processen används framförallt 
inom samhällsplanering och eftersom förhindrande av negativa konsekvensers uppkomst i förväg 
är effektivare än att försöka åtgärda dem i efterhand ses MKB som ett redskap för en hållbar 
utveckling (Glasson et al., 2005). 
 
I och med den parallella verkan mellan LBJ och MB under järnvägsprojekt blir därför planläggning 
och tillståndsprövning två parallella processer där MKB är ett viktigt underlag i båda ärenden. 
Detta resulterar i att två olika typer av MKB därmed tas fram (FUT, 2015b);  
 

1. MKB för järnvägsplan enligt LBJ 
2. MKB för tillståndsansökan enligt MB för tillståndspliktig verksamhet  
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De olika MKB:erna har olika prövningsprocess och delvis olika syfte och fokus. MKB för 
järnvägsplan enligt LBJ behandlas och godkänns av länsstyrelsen före fastställande av 
järnvägsplan. MKB för tillståndsansökan enligt MB behandlas och godkänns istället av Mark- och 
miljödomstolen (MMD) vid aktuell ansökan (FUT, 2015b). Enligt Trafikverket (2011) visar 
erfarenheter på att det är viktigt att MKB integreras tidigt i planeringen för att miljöfrågorna ska 
kunna tillvaratas. 
 
MKB tillhörande järnvägsplan preciserar de konsekvenser som uppskattas kunna uppstå till följd 
utförandet av aktuellt projekt samt förslag till åtgärder för att mildra dessa konsekvenser. Alla 
MKB:er ska enligt MB även innehålla ett så kallat nollalternativ som beskriver trolig utveckling 
av ett scenario där projektet inte genomförs alls. MKB för tillståndsprövning enligt MB omfattar 
den planerade verksamheten som gällande ärende innebär, i detta fall grundvattenbortledning under 
främst byggskede men även driftskede, och uppges därmed möjliggöra fortsatt aktivitet i framtiden. 
Däremot, då det som nämnts tidigare inte finns någon entydig praxis gällande avgränsningen 
mellan de två typerna förekommer det ibland oklarheter och delade meningar om vad det är som 
ska prövas i vilken process (Banverket 2006; FUT, 2015b). 
 
Järnvägsplanen med tillhörande MKB reglerar exempelvis också skyddsåtgärder som behövs i den 
färdiga anläggningen för fortsatt aktivitet i framtiden. MKB:er tillhörande detaljplaner ska enligt 
PBL innehålla ett program för uppföljning av miljökonsekvenser. I och med det samordnade 
planförfarandet som bedrivs för utbyggnaden av Stockholms tunnelbana där kommunerna 
använder samma MKB:er till deras detaljplaner som de som upprättas tillhörande järnvägsplanerna 
innehåller även dessa MKB:er detta program. Programmet syftar till att se till att MKB:n och dess 
angivna åtgärder efterlevs och ska omfatta hela projektets tidsram, från första förberedelser, 
byggnation samt under drift. Det har även i tidigare fall belysts att MKB för tillståndsansökan enligt 
MB ska omfatta miljökonsekvenserna av projektet i sin helhet och inte enbart konsekvenserna av 
den tillståndspliktiga verksamheten som prövas i aktuellt fall (Banverket, 2007a; FUT, 2015b). 
 
1.4 Lagändringar	
Både LBJ och MB som är de två huvudsakliga regelverken att aktualisera i ett järnvägsprojekt har 
nyligen genomgått lagändringar. 
 
1.4.1 Lag	om	byggande	av	järnväg	
Den 1 januari 2013 trädde ändringar i LBJ i kraft tillsammans med att Förordning om byggande av 
järnväg (FBJ) som upprättats i november 2012 trädde i kraft. Huvudsyftet med lagändringen var 
att förenkla processen genom en mer tidseffektiv och sammanhållen planeringsprocess och där FBJ 
innehåller föreskrifter i anslutning till LBJ (Regeringskansliet, 2012).  
 
Lagändringen medger en samordnad planering enligt LBJ och PBL. De olika stegen av 
planläggningen får också en möjligt kortare tidsram där de formella stegens omfattning till viss del 
varierar beroende på det aktuella projektets komplexitet och påverkan på omgivningen. 
Lagändringen har uppskattats kunna minska tidsåtgången med upp till ett år. Stor vikt uppges ha 
lagts vid tydliggörandet av olika aktörers ansvar för att uppnå en mer samordnad planering 
(Trafikverket, 2014a; FUT, 2017a).  
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Tidigare planprocess bestod av fasta huvudsteg bestående av förstudie, järnvägsutredning och 
framtagande av plan där det konstaterades att den låsta processen i princip innebar samma 
omfattning av tillämpat regelverk för alla typer av projekt, oberoende av storlek och svårighetsgrad 
vilket i vissa fall upptar onödigt mycket tid och resurser (Sveriges riksdag, 2012). 
 
Den nya planprocessen består istället av en mer sammanhållen planläggningsprocess med utrymme 
för större variation beroende på det enskilda projektets förutsättningar. Den tidigare arbetsgången 
som krävde ett obligatoriskt upprättande av järnvägsplan samt dubbelprövning enligt både PBL 
och LBJ har nu ändrats till en sammanhållen process som avses att vara mer effektiv (FUT, 2014; 
Trafikverket, 2014a). Exempelvis, om en tunnelbana eller en spårväg byggs med stöd av en 
detaljplan enligt PBL behöver den inte längre prövas enligt LBJ. Detta innebär att det numera finns 
två möjliga strategier för planläggning av tunnelbanebyggnad där verksamhetsutövaren väljer 
inriktning innan processerna påbörjas: 
 

- Planläggning med enbart detaljplaner enligt PBL 
- och planläggning med detaljplaner samt järnvägsplan enligt LBJ 

 
Planläggningen föregås numera av en mer förutsättningslös förberedande studie med syfte 
utvärdera vilka typer av åtgärder oavsett trafikslag som kan lösa ett identifierat behov. Först då den 
bästa lösningen har identifierats att bestå av en järnvägsbyggnadsåtgärd börjar själva 
planläggningen där samråden har fått en mer utpräglad roll inom den nya processen. Samråden ska 
behandla projektets förutsättningar, alternativa lokaliseringar och utformning genom löpande 
aktiviteter under hela planeringsstadiet. Samrådsprocessen ska utgöra ett arbete i form utav en 
löpande process där dess samrådsredogörelse ska motsvara ett levande dokument som speglar 
samrådets utveckling längs hela vägen från start till granskning av utarbetad plan (Trafikverket, 
2014a; Trafikverket 2014d; FUT, 2015d).  
 
Den obligatoriska tillåtlighetsprövningen enligt 17 kap. MB för vägar och järnvägar som har en 
viss omfattning har avskaffats och tillåtlighet ska istället enbart genomföras när det anses vara 
motiverat för aktuellt projekt. Den ekonomiska planeringen uppges också knutits närmare till den 
statliga budgetprocessen (Sveriges riksdag, 2012). 
 
1.4.2 6	kap.	Miljöbalken	
6 kap. MB reglerar identifiering, beskrivning och bedömning av miljöeffekter vid planering av och 
beslut om planer, program, verksamheter samt åtgärder och reglerar även processen gällande 
samråd med myndigheter och allmänhet där dessa sker i enighet med kapitlets bestämmelser (FUT, 
2017b). 
 
MB har nyligen genomgått ändringar som trädde i kraft 1 januari 2018 och som innebär en ny 
version av 6 kap. MB. Det nya kapitlet har fått en ny struktur samt vissa nya begrepp där syftet 
dels är att tillgodose de krav medföljer Sveriges EU-rättsliga och internationella åtaganden samt 
att över lag tydliggöra och effektivisera de bestämmelser och processer som kapitlet reglerar. 
Huvudsyftet med det nya kapitlet uppges ha varit att förtydliga lagstiftningen där effektivare 
bestämmelser dels ger bättre förutsättningar för den samlade miljöskyddseffekten och samtidigt 
minskar prövningsprocessers tidsåtgång (PBL kunskapsbanken, 2018). 
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Det nya 6 kap. MB innefattar bland annat en bestämmelse som tydliggör kraven på innehåll i ett 
samrådsunderlag samt nya och tydligare krav på vad en MKB ska innehålla. Även kompetenskrav 
för de personer som upprättar MKB har kompletterats (PBL kunskapsbanken, 2018). 

2 Planerings-	och	aktörsteori	
Svårigheter som generellt uppkommer i större projekt är målkonflikter, begränsade resurser främst 
med avseende på tid, administrativa svårigheter gällande främst kommunikation samt rättsliga 
hinder så som lagar och övriga bestämmelser. Effektivitet gällande arbetsgång handlar inte bara 
om faktisk tidsåtgång utan även om genomförbarhet och kvalitet. I arbetsprocesser som involverar 
flera olika aktörer spelar därför kommunikation en uppenbart viktig roll. Att involvera fler 
intressenter leder inte nödvändigtvis till ökad effektivitet eller till ökad kapacitet att agera 
(Connelly & Richardson, 2008). Enligt Connelly & Richardson (2008) grundar sig aktörers 
förmåga att arbeta effektivt dels i hur legitima parternas roller faktiskt är inom processerna och hur 
framgångsrikt de kan etablera dessa.  
 
I projekt av de slag som behandlas i denna studie är det viktigt att involvera allmänheten då de ofta 
utgör majoriteten av de som ska bruka de planerade verksamheterna. Många projekt av dessa slag 
finansieras även nästan uteslutande av skattemedel. Enligt Glasson et al. (2005) finns det tre 
huvudsakliga kriterier för att uppnå en effektiv involvering av allmänheten. Detta består utav att 
informera allmänheten tidigt i processen, att verka för transparens och öppenhet samt att utforma 
en diversifierad grupp av aktörer som verkar representativa för många. 
 
Kommunikativ planeringsteori har enligt Woltjer (2000) under 1990-talet utvecklats till att bli en 
av de ledande planeringsteorierna. Kommunikativ planering förutsätter att beslut fattas gemensamt 
av alla berörda parter. Teorin uppges innebära en grundläggande förändring av tidigare 
styrningssätt där idealet nu uppges vara att ersätta tidigare förankrade beslutsformer med ny praxis 
i enlighet med den kommunikativa teorin med demokratiskt fattade beslut i inkluderande former 
där alla berörda parter är medverkande.  
 
Kommunikativ planeringsteori förutsätter därmed ofta en förändring av etablerade styrningssätt 
som på flera sätt ställer krav på involverade aktörer. Gällande beslutsfattandet måste dominerande 
aktörer vara villiga att dela sitt stora inflytande, organisationer måste vara villiga att ändra sin 
rutinmässiga prägel och allmänheten uppges behöva vara villig att ta till sig nya perspektiv och 
tankesätt gällande omvärlden.  
 
Denna förändring sker dock inte av sig själv utan kräver initiativtagande. För att initiativ ska lyckas 
och resultera i faktiska handlingar menar Woltjer (2000) att det i huvudsak hänger på att 
initiativtagaren lyckas övertyga andra om vikten av dessa försök. Enligt Connelly & Richardsson 
(2008) är också effektiv förhandling en egenskap som kräver stor skicklighet och 
anpassningsförmåga där stor hänsyn tas till avvägningen mellan problemlösning, uppfyllelse av 
önskade resultat samt processens fortsatta legitimitet.  
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Enligt Loorbach (2010) är det även ett allmänt samhällsproblem att långsiktiga ärenden och dess 
styrning inte har någon verkligt institutionaliserad plats i politiken. På grund av politiska cykler, 
enskilda intressen och offentligt tryck verkar politiken i allmänhet fokusera på att uppnå korta och 
medellånga mål. Långsiktiga mål får därav lite fokus och riskerar att stöta på politiskt kopplade 
problem under tidens gång (Loorbach, 2010).  
 
Politikens betydelse och inflytande ska därför inte underskattas i dessa typer av projekt. Utanför 
planeringen uppkommer politiska frågor. Även om planeringsprocessen sköts som den ska enligt 
gällande regelverk är dess framgång på flera sätt beroende av att den politiska processen även 
fungerar som den ska. Rådande politisk agenda sätter ursprungliga transportpolitiska mål, påverkar 
beslutsfattande i formella processer och formar på så sätt även processens förflytande. Mycket av 
den kommunikativa aspekten är även en politisk fråga där nyttan och behovet av ett projekt och 
därav motiven för det bör kunna kommuniceras ödmjukt men effektivt från en lokalpolitisk nivå. 
På så vis kan projekt och dess bokomliggande idéer förankras hos allmänheten, de som senare ska 
komma att nytta resultatet, vilket med största sannolikhet leder till ökad förståelse och tolerans 
under projektens gång. 

3 Rådande	kunskapsläge	kring	MKB	
MKB introducerades först i USA under 1970-talet och är enligt MB idag lagkrav i Sverige för 
projekt som antas kunna innebära betydande miljöpåverkan. 
 
Dåvarande europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) införde år 1985 EU Direktiv 85/337/EEG 
kring MKB som utgör en bedömning av vissa projekts påverkan på miljön. Det så kallade MKB-
direktivet anger när MKB krävs samt hur arbetet kring dessa ska utföras med syftet att ”förse de 
ansvariga myndigheterna med relevanta uppgifter så att de kan fatta ett beslut om ett visst projekt 
med fullständig kännedom om projektets sannolika betydande miljöpåverkan” (Direktiv 
2014/52/EU). Det så kallade MKB-direktivet har sedan dess att det infördes ändrats ett flertal 
gånger och sägs vara grundläggande för EU:s miljöpolitik (Naturvårdsverket, 2001). Det tillämpas 
idag i Europeiska Unionens (EU) medlemsländer samt i de länder som är knutna till unionen via 
frihandelsavtal (Naturvårdsverket, 2001; SLU, 2008).  
 
Direktivet började gälla i Sverige år 1994 då Sverige ingick frihandelsavtal med EU. MKB hade 
dock redan innan dess introducerades i Sverige då Väglagen fick MKB-bestämmelser år 1987 
(SLU, 2008). År 1999 infördes MB som utgör en sammanhållen och övergripande lagstiftning för 
hela miljöområdet där även bestämmelserna kring MKB i huvudsak finns. Kraven i MB är 
anpassade till internationella regler, däribland MKB-direktivet. (Naturvårdsverket, 2001; SLU, 
2008). MKB har enligt svensk lag syftet att ”identifiera och beskriva de direkta och indirekta 
effekterna som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra dels på människor, djur, växter, 
mark, vatten, luft, klimat, landskap, kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den 
fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. Vidare är syftet 
att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön.” 
(Miljöbalken 6 kap. 3§).  
 
Det är naturvårdsverket som har ansvar för att följa upp, utvärdera och utveckla svensk 
miljölagstiftning (naturvårdsverket, 2001). Riksdagen har antagit transportpolitiska mål där de 
övergripande målen utgörs av ett funktionsmål rörande tillgänglighet och ett hänsynsmål rörande 
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säkerhet, miljö och hälsa. Hänsynsmålet anger bland annat att transportsystemets utformning ska 
bidra till att miljökvalitetsmål uppnås. Miljöfrågorna spelar därmed en stor roll i planeringen av 
transportinfrastruktur där MKB:er anses vara ett viktigt verktyg för att uppfylla uppsatta mål 
(Trafikverket, 2011).  
 
MKB anses kunna lyfta miljöfrågorna i rätt skeden och på så sätt bidra till lämplig miljöanpassning. 
En bra MKB uppges kännetecknas av att den är ”ändamålsenlig, effektiv, kunskapsbaserad och 
öppen för deltagande.” (Trafikverket, 2011). Med ändamålsenlig menas att MKB:n ska vara 
användbar som kunskapsunderlag, den ska vara effektiv i bemärkningen att den är av god kvalitet 
och på så sätt kan påverka planering och projektering. Att den är kunskapsbaserad menar på att den 
ska vara vetenskapligt framtagen och att MKB:n ska vara öppen för deltagande syftar på att den 
ska vara transparant och att samråd ska vara en naturlig del av planeringsprocessen där intressenter 
kan komma med synpunkter (Trafikverket, 2011). Det uppges vara av stor vikt att avgränsa och 
fokusera innehållet i MKB för att möjliggöra effektivt arbete där både myndigheter och de som 
upprättar MKB-dokument behöver ledning. Det har tidigare uppmärksammats att det behövs mer 
stöd från centrala myndigheter gällande frågan (Naturvårdsverket, 2001).  
 
MKB:er ses idag även som ett av de huvudsakliga verktygen för medborgarengagemang och 
deltagande i samhällsplaneringen där det regleras i EU-direktivet (Direktiv 2014/52/EU). Det har 
dock debatterats om hur väl MKB:er i praktiken faktiskt fungerar som ett verktyg för deltagande 
där allmänheten har möjlighet att påverka eller om de mer verkar rent informativt (Connelly & 
Richardson, 2005; Doelle & Sinclair, 2006; Isaksson et. al., 2009). Gällande infrastrukturplanering 
uppges den generellt sätt i många nationella sammanhang länge ha präglats av vad som refereras 
till som mer traditionell rationalism framför trenden av ökat medborgardeltagande, i Sverige 
däremot uppges infrastrukturplanering ha haft en ledande roll i strävan mot ökat offentligt 
engagemang med en mer dialogbaserad planering (Isaksson et. al., 2009). 
 
Sverige nämns i forskning som en tidig adoptant av MKB som verktyg och det upprättas årligen 
ett stort antal MKB:er i Sverige (Thérivel & Partidário, 2002; Morgan, 2012). MKB:er uppges 
spela en viktig roll i det svenska planeringssystemet då de utgör ett verktyg för miljöbedömning 
som i och med tillhörande direktiv även innebär ett rättsligt krav på att införliva miljöaspekten i 
planeringsprocessen (Naturvårdsverket, 2018.). Det regleras främst av 6 kap. MB som utformats i 
enighet med MKB-direktivet.  
 
Gällande infrastrukturprojekt har Trafikverket (2011) gett ut en handbok om 
miljökonsekvensbeskrivning som ämnar att vägleda arbetet kring dessa. Enligt internationell 
forskning ska miljöbedömningar och MKB:er göras i ett tidigt skede av planeringen, där inga 
konkreta beslut ännu har fattats och där bedömningen kan göras förutsättningslöst.  Detta uppges 
dock i vissa typer av planering sällan vara fallet i verkligheten. Gällande transportplanering har 
behov av konkreta infrastrukturåtgärder i praktiken ofta utretts under lång tid både på lokal och 
regional nivå (Naturvårdsverket, 2018).  
 
De långa processer som styr infrastrukturplaneringen har poängterats skapa en påtaglig tröghet 
(Naturvårdsverket, 2018). Denna tröghet leder till att planeringen präglas av spänningar mellan 
olika prioriteringar där den tydligaste målkonflikten uppges uppstå mellan mål om ökad 
tillgänglighet och mål om en långsiktigt hållbar utveckling, balansgången går främst mellan 
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samhällsekonomisk tillväxt och miljöpåverkan i skapandet av ett säkert transportsystem 
(Naturvårdsverket, 2018.). Regeringar uppges i allmänhet försöka påskynda beslutsfattandet kring 
dessa utvecklingsprojekt. MKB:er poängteras i dessa fall vara ännu viktigare men att de åtgärder 
som vidtagits i vissa länder för att påskynda processerna riskerar att försvaga bestämmelserna för 
miljöskydd, inklusive MKB:er (Morgan, 2012).  
 
Den inbyggda trögheten poängteras dock behöva åtgärdas för att transportinfrastrukturplaneringen 
ska kunna ställas om och bidra till större uppfyllelse av långsiktiga mål med mindre målkonflikter. 
Infrastrukturprojekt omfattar många aktörer där frågan om hur man uppnår delaktighet och 
samarbete för att få till effektiva processer lyfts fram i aktuell forskning. Integrerad fysisk planering 
och förbättrad samverkan i planering belyses som två viktiga faktorer generellt för en effektivare 
samhällsplanering för en hållbar utveckling (Naturvårdsverket, 2018). 

4 Syfte	och	målbeskrivning	
Syftet med detta examensarbete är att undersöka och utvärdera arbetssätt för olika processer där 
MKB:er upprättats. Dessa processer avser planprocessen för byggande av järnväg inom vilken 
MKB:er upprättas tillhörande järnvägsplaner samt tillståndsprocessen som tillkommer för projekt 
som omfattar tunnelbyggande inom vilken ytterligare MKB:er upprättas tillhörande ansökan till 
MD. Ändamålet är att få utökad kunskap om:  
 
- hur gränssnittet mellan plan-MKB respektive tillstånds-MKB ser ut i olika 

infrastrukturprojekt och hur omfattningen för de olika MKB:erna har ändrats över tid 
 
- orsakerna till att upplägget ser olika ut i olika processer. 

 
- konsekvenser av olika upplägg för involverade gällande tidseffektivitet i arbetssätt och 

prövningar mot myndigheter. 
 
- kommunikativa aspekter mellan myndigheter, organisationer och allmänhet. 

 
Studien utgörs av ett beställt uppdrag från FUT där upplägget till stor del redan varit utformat innan 
arbetet inleddes. Syfte, frågeställningar och metod har varit förutbestämda innan arbetets gång. 
Uppdraget kändes redan från start väl genomtänkt och jag har haft god vägledning längs studiens 
gång. Vissa frågeställningar har dock med tanke på studiens tidsram och omfattning gällande 
studieobjekt inte kunnat analyserats djupgående. Arbetet har istället till viss del fått en mer 
övergripande karaktär.  
 
4.1 Avgränsning	
Arbetet är rumsligt avgränsat till att omfatta projekt utförda i Sverige då alla projekt på så sätt 
omfattas av samma lagrum. Mer specifikt är arbetet lagmässigt avgränsat till projekt utformade 
under LBJ utifrån dess tidigare och nuvarande lagformulering. Alla referensprojekt innefattar även 
tunnelprojekt för att på så sätt vara av relevans för tunnelbanebyggnad. Tunnelaspekten har även 
varit en viktig faktor för att projekten på så sätt omfattar tillståndsprövning för vattenverksamhet 
enligt MB som inte annars tillkommer för projekt enbart konstruerade ovan mark. Detta har varit 
en förutsättning för att kunna studera gränsdragningen mellan MKB:erna tillhörande planprocessen 
respektive just tillståndsprocessen.  
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Arbetet är också tidsligt avgränsat till att omfatta moderna projekt aktualiserade under det senaste 
årtiondet. Fokus ligger på tre projekt bestående av Västlänken i Göteborg, Citybanan i Stockholm 
och delprojektet Arenastaden av Nya tunnelbanan i Stockholm. 

5 Metod	och	genomförande	
Denna studie utgör ett empiriskt och analyserande arbete som huvudsakligen baserats på 
information från planhandlingar, styrdokument, lagtexter samt domslut. Intervjuer med 
involverade yrkesverksamma har även genomförts för att tillföra en mer djupgående inblick och 
förståelse. 
 
5.1 Tillvägagångssätt	
Det beställda uppdragets genomförande var till stora delar redan utformat innan studien inleddes 
där syfte, frågeställningar, metod samt studieupplägg redan var förutbestämt. Själva arbetet 
inleddes med att jag och min handledare vid FUT tillsammans identifierade ett antal relevanta 
infrastrukturprojekt som kom att utgöra studiens referensprojekt att studera i fallstudien. 
Referensprojekten utgörs av Citybanan i Stockholm, Västlänken i Göteborg samt delprojekt 
Arenastaden av nya tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm. Se utförligare redogörelse kring valet av 
dessa referensprojekt i avsnitt 5.4.  
 
Efterföljande steg var att efter fastställelse av referensprojekt inhämta information i form utav en 
dokumentstudie där först övergripande information insamlades kring planering av 
infrastrukturprojekt i Sverige för att få en ökad insikt kring detta arbete. Därefter studerades de 
olika referensprojekten närmare där sammanställningar gjordes av respektive projekts arbetsgång 
genom att gå igenom dokumentationen kring dessa vilken främst utgjordes av planhandlingar, 
domstolsbeslut samt MKB:er. Se utförligare redogörelse kring dokumentstudien i avsnitt 5.3.1  
 
Efter att en god övergripande bild av de olika projekten ansågs ha genererats inleddes därefter 
arbetet med intervjuerna. Intervjufrågor utformades dels utifrån de glapp som ansågs finnas i 
kunskapsinhämtningen från dokumentstudien för att kunna svara på arbetets frågeställningar samt 
utifrån vad som förväntades kunna hämtas från respondenterna utifrån deras erfarenhet av det 
praktiska arbetet kring aktuella projekt och även deras sammanlagda erfarenhet. Det var 
förutbestämt att intervjuer skulle hållas med personer involverade både i referensprojektens plan- 
respektive tillståndsprocesser och det fastslogs tidigt att en intervju skulle hållas gällande vardera 
referensprojekts vardera process, främst på grund av studiens begränsade tidsram. Därutöver valdes 
intervjupersonerna utifrån kontakter som fanns inom förvaltningen tillsammans med 
intervjupersonernas tillgänglighet. Se utförligare redogörelse kring genomförandet och 
behandlingen av intervjuerna i avsnitt 5.3.2.  
 
All sammanställd data studerades därefter där resultat från dokumentstudier samt intervjuer 
analyserades tillsammans och där orsakerna till de olika uppläggen samt deras resultat 
utvärderades. Utifrån analysen har därefter slutsatser dragits gällande de olika uppläggens 
konsekvenser med avseende på främst kommunikation mellan organisationer och allmänhet samt 
tidseffektivitet för arbetsgången. 
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5.2 Fallstudie	
Arbetet har utförts som en flerfallstudie som studerar ett antal referensprojekt, Citybanan i 
Stockholm, Västlänken i Göteborg samt nya tunnelbanan i Stockholm. En fallstudie är en empirisk 
undersökning som undersöker ett samtida fenomen inom sitt verkliga sammanhang (Yin, 2003). 
Genom att jämföra dessa projekts plan- och tillståndsprocesser ämnar arbetet till att få ökad 
kunskap och förståelse kring dessa. Fokus ligger på att undersöka hur och varför arbetsprocesserna 
skiljer sig åt samt skillnad i konsekvenser som de olika arbetssätten innebär.  
 
Arbetet har utförts som en explorativ och beskrivande flerfallstudie med målsättningen att 
undersöka och beskriva hur frågan har utvecklats och där analysen kan komma att utgöra hypoteser 
att undersöka vidare i efterföljande studier. Fallstudien har varit longitudinell i sin tidsram där den 
har studerat hur frågan utvecklas under flera år. De olika referensprojekten har först undersökts 
separat där resultaten sedan jämförts för att hitta likheter och skillnader. Den data som använts har 
varit kvalitativ i form av textdokument samt återberättelser genom intervjuer. 

Kvalitativa fallstudier inriktar sig enligt Merriam (1994) mycket på upptäckt och tolkning vilket 
anses passande för denna studies syfte. Fördelar med explorativa fallstudier är att kunna vara 
flexibel gällande metodik där det går att anpassa sig efter oförutsedda händelser och ändra 
inriktning på undersökning. Fallstudier kan även hantera många olika typer av empiriskt material, 
ge en bra helhetssyn, de kan framhäva det unika och möjliggör även konkretisering där insikter kan 
vidareutvecklas i framtida forskning. (Merriam, 1994; Denscombe, 2010) 

Nackdelar med kvalitativa fallstudier är däremot att de har en begränsad räckvidd och de kritiseras 
ofta för att vara allt för subjektiva (Andersen, 1994). Den främsta negativa kritik rör trovärdigheten 
av gjorda generaliseringar. Metodens resultat och analys är känslig för mänskliga faktorn i form 
utav utförarens och deltagarens tolkningar och värderingar om hur saker och ting förhåller sig och 
där faktorer både riskeras att förenklas eller överdrivas (Denscombe, 2010).  
 
Genom att studera flera referensprojekt eller genom att genomföra flera intervjuer gällnade 
respektive process hade studien möjligtvis kunnat uppnå en högre grad av generalisering, dock 
ansågs rådande omfattning av arbetet som en rimlig nivå med tanke på studiens tidsram. Ett 
alternativ metod till fallstudier som anses vara mindre okänslig för tolkningar är observationer 
(Patel & Davidson 2003). Metoden går dock inte att tillämpa på något som redan skett och skulle 
därför inte gå att tillämpa i dessa fall och den är även väldigt tidsomfattande. 
 
5.3 Datainsamling	
Följande metoder har använts för inhämtning av data och information för denna studie där de olika 
metoderna kunnat komplettera varandra genom olika resultat.  
 
5.3.1 Dokumentstudie	
Den initiala och grundläggande metoden för informationshämtning har utgjorts av en 
dokumentstudie som huvudsakligen behandlade planhandlingar, interna styrdokument och externa 
texter utformade av FUT och TRV, myndighets- och regeringsbeslut samt lagtexter och 
domstolsbeslut kring aktuella referensprojekt. 
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Dokumentstudien omfattade väsentlig information rörande både mer allmänna aspekter samt mer 
specifika förhållningssätt gällande planerings- respektive tillståndsprocessen för byggande av 
järnväg. De viktigaste informationskällorna utgjordes av information från de berörda 
myndigheterna så som FUT och TRV, dokumentation kring referensprojektens fortlöpande, dess 
olika plan- och tillståndshandlingar samt domstolsbeslut i de aktuella ärendena. Dokumentstudien 
utgjorde främst den inledande informationshämtningen vilken bidrog med en övergripande 
förståelse för den traditionella processgången gällande byggande av ny järnväg, nya förhållningsätt 
samt en god överblick över de olika projektens utveckling. En kompletterande dokumentstudie har 
även gjorts kring aktuellt kunskapsläge gällande MKB:er i svensk planering där forskningsartiklar 
och rapporter studerats för att får en övergripande bild av aktuell praxis gällande MKB-
tillämpningen i Sverige. 
 
Vid dokumentstudier är det enligt Patel & Davidson (2003) viktigt att vara källkritisk och att blida 
sig en objektiv uppfattning. Man bör vara medveten om vem som tagit fram materialet och i vilket 
syfte. Det anses vara lämpligt att dels börja med att ta del av den mest allmänna informationen för 
att först bilda en grunduppfattning och sedan ta del av mer specialiserad litteratur samt att börja 
med att ta del av den senast publicerade litteraturen och sedan ta del av äldre litteratur (Andersen 
1994; Patel & Davidson,2003). 
 
Dokumentstudierna har ansetts varit nödvändiga att genomföra för att dels bilda mig en 
övergripande uppfattning kring ämnet och dess rådande utmaningar, inhämta mer detaljerad 
information kring specifika fall samt att kunna jämföra information inhämtad från olika 
insamlingstekniker, så kallad metodtriangulering för att säkerställa validiteten (Patel & Davidson, 
2003). Trianguleringen har i denna studie utgjorts av dokumentstudier och intervjuer.   
 
5.3.2 Intervjuer	
Intervjuer med involverade yrkesverksamma hölls i syftet av ytterligare inhämtning av information 
för att få ökad insikt i respektive upplägg samt bättre förståelse för hur och varför arbetet blivit som 
det blivit. Respondenterna representerades av nyckelpersoner som varit direkt ansvariga eller högst 
involverande inom referensprojektens processer där två intervjuer hölls per referensprojekt med en 
planhandläggare respektive en tillståndshandläggare. Målet med intervjuerna varit att fånga deras 
erfarenheter och professionella perspektiv.  
 
Intervjufrågorna har utformats med intentionen att ytterligare svara till studiens mål utöver övrig 
datainsamling. Frågorna formulerades först av mig själv för och korrigerades därefter tillsammans 
med min handledare vid FUT. Detta gjordes med intentionen att frågorna inte skulle bli alltför 
partiskt formulerade om min handledare hade utformat dem från början, men där min handledare 
konsulterades i efterhand för att säkerställa att inget väsentligt uteblivit. Frågorna är av semi-
strukturerad karaktär, där öppna frågor förberetts på förhand med utrymme diskussion och 
följdfrågor vilket möjliggjorde frihet för båda parter. Detta gav möjlighet att utforska ytterligare 
noteringar, ändra konversationsriktning samt expandera frågorna för mer djupgående svar. Semi-
strukturerade intervjuer utgör en kvalitativ metod där frågorna på detta sätt mer utgör ett hjälpmedel 
för att producera information än en strikt mall, alla frågor inte behöver inte besvaras och nya kan 
uppstå under intervjuns gång (Kvale 2007). Frågorna kan återfinnas i Appendix 1.  
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Samtliga intervjuer hölls med en intervjuperson i taget och genomfördes främst genom samtal i 
mötesform där ämnet för intervjun presenterats i förväg utan att ange några av de frågor som skulle 
ställas. De intervjuer som inte genomfördes i mötesform genomfördes via telefon som följd av 
svårigheter att mötas personligen, till exempel på grund av geografiska avstånd. Anteckningar 
fördes under samtalen vilket senare sammanställdes och där resultaten redovisas i avsnitt 6.5. 
Respondenterna har själva fått se över sammanställningarna från respektive intervju där de har fått 
godkänna och ändra materialet i den mån det har tyckts behövas innan dess att det publicerats. 
Resultatet har senare analyserats där jämförelser gjorts både mellan intervjuresultaten gällande de 
olika referensprojekten samt mellan resultaten från intervjuerna gällande samma projekt.  
 
Tabell 1: Genomförda intervjuer 

Intervjuobjekt Respondents 
befattning 

intervjutillfälle Intervjuform Referens 

Citybanans 
planprocess 

Planhandläggare 2018-04-13 Telefonintervju Respondent 1 

Citybanans 
tillståndsprocess 

Hydrogeolog, konsult 
tillståndsprövning 

2018-03-21 Möte Respondent 2 

Västlänkens 
planprocess 

Planhandläggare 2018-03-21 Möte Respondent 3 

Västlänkens 
tillståndsprocess 

Hydrogeolog, konsult 
tillståndsprövning 

2018-05-03 Telefonintervju Respondent 4 

Arenastadens 
planprocess 

Planhandläggare 2018-03-23 Möte Respondent 5 

Arenastadens 
tillståndsprocess 

Tillståndshandläggare 2018-03-27 Möte Respondent 6 

 
En intervju framhålls av Gubrium & Holstein (2001) är inte vara en jämlik konversation då det är 
intervjuaren som driver konversationen genom de valda frågorna. Resultatet av intervjun och den 
inhämtade informationen påverkas även av både intervjuarens och respondenters förmåga att 
utrycka sig i tal och där tolkningar sker från båda sidor vilket innebär att det alltid finns en risk för 
feltolkningar (Lantz 2007). 
 
Ett alternativ till intervjuer är enkäter som består utav fasta frågor och ofta även av fasta 
svarsalternativ. Enkäter anses dock vara mer lämpliga för kvantitativa studier och där studien har 
en storsvarsgrupp (Lantz 2007). Då denna studie är av kvalitativ karaktär och med en relativt liten 
svarsgrupp anses intervjuer ha varit fördelaktigt. Då studien sökt djupare förståelse kring det 
studerade ämnet har semi-strukturerade interjuver också uppfattats som gynnsamma då 
diskussionen kring frågor som inte varit förutbestämda även resulterat i intressant information. 
 
5.4 Referensprojekt	
För att möjliggöra en grundligare jämförelse och analys av olika tillvägagångssätt av plan- 
respektive tillståndsprocesser inom tidsramen för detta arbete gjordes ett litet och strategiskt urval 
av fall att undersöka. Valen utgörs av tre infrastrukturprojekt bestående av Citybanan i Stockholm, 
Västlänken i Göteborg samt ett utav sex delprojekt för nya tunnelbanan i Stockholm, delprojekt 
Arenastaden.  
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Projekten har alla identifierats som relevanta för definierad avgränsning. Urvalet gjordes med 
ambitionen att kunna göra en så rättvis jämförelse av projektens olika arbetsprocesser som möjligt 
där de valda referensprojekten i stora drag har haft samma fysiska förutsättningar. De är alla av 
liknande omfattning vad gäller storlek, det är alla lokaliserade i större städer och har utformats 
utifrån samma lagar, LBJ och MB. En viktig faktor var även att alla projekt till stor del utgörs av 
tunnelbyggande där arbetet under mark leder till den ytterligare processen gällande 
tillståndsprövning för vattenverksamhet enligt MB, något som inte tillkommer för projekt ovan 
jord. Detta var förutsättningen för att kunna studera gränsdragningen mellan MKB:er tillhörande 
järnvägsplaner och MKB:er tillhörande tillståndsprövningar. Valen av projekt att studera gjordes 
även till viss del utifrån vilka kontakter till de olika projektens handläggare som fanns inom 
förvaltningen. Det främsta kriterierna utgjordes dock av tunnelprojekt i svenska storstäder som 
projekterats under de senaste åren. 
 
Citybanan är ett av de första stora infrastrukturprojekten i en storstadsregion under modern tid och 
projektet har även uttalat bidragit med erfarenheter till efterföljande projekt, framför allt till 
utbyggnaden av Stockholms tunnelbana. Västlänken är ett pågående projekt som även detta utgör 
ett projekt av betydande omfattning inom en storstadsregion. Projektet har pågått överlappande 
med både Citybanan och tunnelbaneutbyggnaden och där TRV är huvudman, till skillnad från fallet 
för Stockholms tunnelbana. Tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm är ett högst aktuellt projekt som 
uppges bedrivas på ett något annorlunda sätt från de flesta andra stora infrastrukturprojekt där dessa 
skillnader utgör bakgrunden till uppkomsten av detta arbete.  
 
Då alla delprojekt gällande tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm följer gemensamma anvisningar 
och behandlas med liknade plan- respektive tillståndsprocesser har enbart ett delprojekt valts ut att 
studeras som referensprojekt i denna studie. Detta för att möjliggöra en grundligare undersökning 
inom studiens rådande tidsram. Det valda referensprojektet utgörs av delprojekt Arenastaden, vars 
plan- respektive tillståndshandläggning är i full gång och vars fysiska sträckning även till stora 
delar liknar sträckningen för referensprojektet Citybanan i Stockholm. 
 
Citybanan och Västlänken kan båda ses som typiska fall då de båda har projekterats med TRV som 
huvudman och utifrån vad som refereras till som det traditionella tillvägagångssättet för 
järnvägsprojekt. Citybanan skulle även kunna betraktas som ett extremfall då vissa försök till 
tidseffektivisering gjordes under arbetets gång vilket ledde till särskilda omständigheter. 
Arenastaden skulle kunna betraktas som ett extremfall då det projekterats med FUT som huvudman 
där förvaltningen frångått det traditionella arbetssättet och genomfört planeringen på ett på flera 
sätt eget vis. Ett typiskt fall karaktäriseras bland annat av det delar likheter med andra fall som valts 
att studeras medan ett extremfall bland annat karaktäriseras av kontrasterande från andra fall som 
valts att studeras (Denscombe, 2010). Arenastaden har också kunnat studerats av bekvämlighet då 
direkt tillgång till förvaltningen har funnits. 

6 Resultat	
Detta avsnitt presenterar resultat av initial litteraturstudie gällande respektive referensprojekt, en 
sammanställning av funna resultat samt samlade erfarenheter kring referensprojekten och dess 
processer från genomförda intervjuer. 
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6.1 Citybanan	Stockholm		
Citybanan Stockholm är en sex kilometer lång järnvägstunnel mellan Stockholm Södra station och 
Tomteboda, nordväst om centrala Stockholm. Banan är konstruerad för Stockholms 
pendeltågssystem och består av två nya underjordiska spår med två nya stationer, Stockholm City 
under Stockholms Central och Stockholm Odenplan i anslutning till Stockholms tunnelbanesystem 
(Trafikverket 2017c). 
 

 
Figur 2: Citybanans sträckning norr om Riddarholmen (Banverket, 2007a). 

   
Figur 3: Citybanans sträckning söder om Riddarholmen (Banverket, 2007a). 
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De tidigare använda spåren längs liknande sträckning ovan jord trafikeras nu enbart av regionaltåg, 
fjärrtåg och godståg medan pendeltågen enbart trafikerar de nya spåren under jord. Projektet har 
genom detta resulterat i att kapaciteten genom Centrala Stockholm och den tidigare kallade 
getingmidjan har fördubblats. Åtgärder för en kapacitetsökning av centrala Stockholms spårtrafik 
började diskuteras redan på 1990-talet där projektet senare formellt började utredas år 2000 
(Trafikverket 2017c).  
 

 
Figur 4: Citybanans planeringsprocess (Vestin & Öste, 2016). 

Efter en något komplicerad planeringsprocess med avbrott till följd av både regeringsskifte och 
överklagade domslut stod Citybanan färdig 17 år senare efter inledd förstudie då banan invigdes i 
juli 2017 (Trafikverket 2017c). 
 
6.1.1 Citybanans	förstudie	
Dåvarande Banverket fick år 2000 i uppdrag av regeringen att se över problemet med den så kallade 
getingmidjan gällande centrala Stockholms järnvägskapacitet. Planeringen gällande en utbyggnad 
av spårkapaciteten genom centrala Stockholm inleddes med en förstudie som utvärderade olika 
tänkbara lösningar och som publicerades år 2002. Förstudien utvärderade tre olika 
utbyggnadsalternativ benämnda Tredje spåret, Kungsholmenbanan och Pendeltågstunneln. Tredje 
spåret innebar en utbyggnad av ett ytterligare spår längs redan befintlig sträckning och sågs som 
det enklare alternativet men valdes dock bort då det inte ansågs vara en långsiktig lösning på grund 
av en otillräcklig kapacitetsökning. Även alternativet Kungsholmenbanan valdes bort då 
alternativet skulle innebära en uppdelning av tågtrafiken genom Stockholm vilket skulle innebära 
en betydande försvåring av kommunikationerna för resenärer (Banverket, 2002). 
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Figur 5: Alternativ för kapacitetsökning (Banverket, 2003). 

Alternativet benämnt Pendeltågstunneln med en sträckning via Stockholm Central lyftes därmed 
fram som det mest fördelaktiga och det enda rimliga alternativet ur ett långsiktigt 
samhällsekonomiskt perspektiv. Detta alternativ ansågs ge störst positiva effekter på tillgänglighet 
och regional utveckling i kombination med relativt små intrång i stadsmiljön (Banverket, 2002; 
Banverket, 2007a).  
 
6.1.2 Citybanans	järnvägsutredning	
Citybanans järnvägsutredning tog vid där projektets förstudie slutade och utredde vidare 
omfattning, utformning och konsekvenser gällande förslaget av Pendeltågstunneln. 
Järnvägsutredningen definierade bland annat stationslägen och sträckning närmare. Gällande 
sträckningen över Södermalm valdes ett alternativ gällande sträckning via Slussen med ny 
pendeltågsstation med anknytning till tunnelbanesystemet bort till förmån för en sträckning via den 
redan befintliga pendeltågsstationen Stockholms södra. Även sträckning och utformning av den 
parallella servicetunneln utreddes samt djuplägen för de båda tunnlarna (Banverket, 2003). 
 
Utformningen utreddes tillsammans med projektets förväntade positiva och negativa effekter, så 
som restidsvinster, samspel med andra trafikslag samt konsekvenser på miljö och säkerhet. 
Järnvägsutredningen undersökte även vidare Stockholms spårkapacitet för både spårtunnel och 
ytspår samt det så kallade nollalternativet som beskriver hur situationen tros utvecklas då inga 
åtgärder görs för att öka spårkapaciteten (Banverket, 2003). 
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Aktuell sträcka genom centrala Stockholm pekades där ut som den svagaste länken i hela 
stockholmsregionens järnvägsnät där efterfrågan ansågs vara betydligt större än trafikutrymmet 
och där redan gjorda satsningar så som snabbpendeltåg får begränsade möjligheter att utvecklas. 
Utredningen ansågs resultera en bevisad betydande vikt av projektet och ett behov av dess 
genomförande så snart som möjligt, baserat på dess förväntade positiva effekter på tillgänglighet, 
resande och regional utveckling (Banverket, 2003). 
 
6.1.3 Citybanans	tillåtlighet	
Då Citybanan enbart omfattar pendeltågstrafik innebar det att projektet inte var direkt 
prövningspliktigt enligt då rådande krav i 17 kap. 1§19 MB som omfattade järnväg avsedd för 
fjärrtrafik. Dåvarande Banverket och Länsstyrelsen i Stockholms län gjorde dock bedömningen att 
projektet skulle tillåtlighetsprövas främst på grund av projektets omfattning. Prövningen ansågs 
även kunna underlätta det fortsatta arbetet med järnvägsplan och efterföljande miljöprövningar 
samt minska risken för att följande beslutsprocesser skulle dra ut på tiden (Banverket, 2003; 
Regeringen, 2005). 
 
I september 2003 beslutade Regeringen att en prövning av Citybanan enligt 17 kap. MB skulle ske, 
med tanke på dess omfattning och inverkan på omgivningen (Regeringen, 2005). Efter en 
beredningsremiss av järnvägsutredningen med tillhörande MKB ansökte Banverket om tillåtlighet 
till regeringen i april 2004. Regeringen begärde då först in kompletteringar gällande bland annat 
vissa grundvattenfrågor vilka Banverket därpå lämnade in efter ytterligare en remissbehandling. 
Ingen remissinstans ställde sig då emot att regeringen skulle ge projektet tillåtlighet och efter den 
samlade bedömningen fann den då sittande socialdemokratiska regeringen i mars 2005 att 
Citybanan skulle tillåtas med 4 gällande villkor (Regeringen, 2005). 
 
Efter valet år 2006 omprövades dock beslutet av den nya Alliansregeringen. Projektet ansågs vara 
för dyrt och komplicerat och det stoppades därför medan en ny utredning såg över utformning och 
finansiering ytterligare med fokus på samhällsekonomisk nytta. Denna utredning kom dock också 
fram till att det nu genomförda utformningsalternativet av Citybanan var samhällsekonomiskt 
lönsamt och i det stora hela det bästa möjliga alternativet. Både Citybanan och Ytspåret bedömdes 
vara samhällsekonomiskt lönsamma men där Citybanan bedömdes bättre svara mot önskade mål 
gällande kapacitetsökning och därför vara det bästa alternativet. Alliansregeringen gav därav även 
de projektet tillåtlighet år 2007, ett drygt halvår efter stoppet (Transek, 2006). 
6.1.4 Citybanans	järnvägsplan	
Järnvägsplanen vidareutvecklade och förändrade delvis den övergripande utformningen av 
järnvägsutredningens förslag där den i huvudsak omfattar planering av ytspår, spårtunnlar, 
permanenta servicetunnlar, tillfälliga arbetstunnlar, stationerna Odenplan och Stockholm City samt 
skyddsåtgärder för både bygg- samt driftskedet. Citybanans planarbete uppges ha varit samordnat 
med arbetet kring tillståndsprövningarna enligt 11 kap. MB (Banverket, 2007a). 
 
Dåvarande Banverket, Stockholms läns landsting (SLL) och Stockholms stad tecknade ett avtal 
gällande Citybanan som preciserade finansiering och genomförande. Banverket skulle bära det 
övergripande ansvaret för projektets planering, projektering och byggnation samt rollen som 
huvudfinansiär medan SLL och Stockholms stad verkade som delfinansiärer av de nya stationerna 
(Banverket, 2006b).  
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Parallellt med järnvägsplanen genomförde även berörda kommuner, Stockholm stad och Solna stad 
detaljplanearbeten enligt PBL där utrymme för Citybanan medgavs i berörda planer. 
Järnvägsplanen vann laga kraft i december 2008 efter att tillhörande MKB godkänts i maj 2007 
(Banverket, 2007a).  
 
MKB:n tillhörande Citybanans järnvägsplan behandlar miljökonsekvenserna av byggande och drift 
av den utformning av projektet som presenteras i järnvägsplanenen. MKB:n presenterar 
miljökonsekvenserna av Citybanan samt av det jämförande nollalternativet. Dokumentet uppges 
ha utformats i ett skede där projektets utformning i stort sätt varit definierad vilket gjorde det tydligt 
vad MKB:n skulle avse men att vissa alternativa utformningar och funktioner fortfarande befunnit 
sig under utredning. Konsekvensbeskrivningarna omfattar tidsperioden fram till år 2030 där den 
övervägande delen av projektets negativa miljökonsekvenser uppgavs förväntas uppstå under 
byggnationen (Banverket, 2007b).  
 
Citybanan har ett stort influensområde där MKB:n har sin tyngdpunkt i direkta och indirekta 
miljökonsekvenser i det område som berörs direkt av byggnationen, exempelvis gällande 
markanvändning och stadsbild. Effekter som kan uppstå av ökad tågtrafik inom Stockholms län till 
följd av projektets bidragande till ökad kapacitet redovisas endast översiktligt. Eventuella 
miljöeffekter har behandlats i samråd med allmänheten, myndigheter och organisationer där arbetet 
med MKB:n framförallt har diskuterats med länsstyrelsen i Stockholms län, som även granskat och 
godkänt MKB-redovisningen. Miljöaspekterna som antogs vara relevanta utgörs av buller och 
vibrationer, magnetiska fält, yt- och grundvatten, mark, stadsbild, kulturmiljö samt risk och 
säkerhet (Banverket, 2007b). 
 
Gällande buller och vibrationer behandlades främst stomljud samt luftljud från byggnationen. 
Luftkvalitet omfattar främst utsläpp på markytan av ventilationer, byggtransporter samt projektets 
effekt på gatutrafikens luftutsläpp.	 Gällande magnetiska fält ges en kortfattad redovisning då 
konsekvenserna uppskattades som små. Konsekvenserna för ytvatten rörande Mälaren samt 
grundvatten beskrivs gällande vattenflöde, vattenkvalitet samt biologiska liv. För en mer ingående 
beskrivning görs dock hänvisningar till handlingarna tillhörande tillståndsprövningen av 
vattenverksamhet enligt MB. Gällande mark beskrivs förekomst och konsekvenser av förorenad 
jord samt spridning av markföroreningar där de negativa konsekvenserna betraktas som små.  För 
stadsbild och kulturmiljö bedöms i första hand inverkan på stadsbilden främst gällande 
stationsuppgångar samt även eventuella påverkningar på fornlämningar, kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer och byggnader. Gällande risk och säkerhet redovisar MKB:n de åtgärder som planeras för 
förebyggande av olyckor samt för eventuellt räddningsarbete (Banverket, 2007b).	
 
MKB:n berör utöver det som presenteras i järnvägsplanen även konsekvenserna av så kallade 
följdverksamheter, ”verksamheter nödvändiga för eller som följer naturligt av Citybanans 
byggande och drift” (Banverket, 2007b). Däremot uppges endast huvuddragen av 
vattenverksamhetens innebörd vara sammanfattade i denna MKB då dessa konsekvenser uppgavs 
behandlas mer utförligt i MKB:n tillhörande tillståndsansökan för vattenverksamhet (Länsstyrelsen 
i Stockholms län, 2007). 
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Banverket lämnade i juni 2006 in MKB:n tillhörande Citybanans järnvägsplan till Länsstyrelsen 
för godkännande. Enligt godkännandehandlingen framgår det att miljökonsekvenserna diskuterats 
och reviderats under samråd mellan Banverket och Länsstyrelsen. MKB:n godkändes därefter i maj 
2007 där det godkända dokumentet i godkännandehandlingen uppges ha uppfyllt kraven på 
innehåll som regleras av MB 6 kap. 3 och 7§§ (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2007). 
 
6.1.5 Citybanans	tillstånd	enligt	Miljöbalken	
Citybanans tillstånd för vattenverksamhet har kommit till under en utdragen och komplicerad 
prövningsprocess där den första ansökan gjordes år 2005 och där det sista tillståndet beviljades 
först år 2010. Dåvarande Banverket ansökte om tillståndet uppdelat för olika delar av projektet vid 
olika tillfällen där de olika domarna fick varierande resultat. Totalt gjordes åtta olika ansökningar 
om tillstånd för vattenverksamheter inom ramen för Citybaneprojektet varav en senare drogs 
tillbaka. Detta medförde att Citybanan i slutänden hade sju stycken olika miljödomar. 
Prövningsprocessen för Citybanan följde bestämmelserna i MB men ansökningarna delades upp 
med förhoppningen att det skulle effektivisera processen med avseende på tid, att det på så sätt 
skulle gå fortare att få tillstånd för mindre delprojekt som då kunde börja byggas medan andra delar 
av projektet prövades. 
 
Banverket gjorde som nämnts ovan de första ansökningarna om vattenverksamhet för Citybanan 
under våren 2005. Tre domar gällde olika delar av sträckan Riddarholmen - Stockholm Södra över 
stadsdelen Södermalm där dessa vann laga kraft under våren 2006. Tillhörande MKB omfattade en 
tillfartstunnel, en spårtunnel, en servicetunnel, tvärtunnlar mellan dessa samt ombyggnationen av 
station Stockholms södra. Ansökan omfattade vattenverksamhet enligt 11 kap. MB där MKB:n 
behandlade konsekvenser av den tillståndssökta verksamheten, bortledande av grundvatten. 
Konsekvenser av själva tunnelbygget, så som bland annat luftkvalitet, buller och vibrationer 
uppgavs ha utelämnats (Bergab, 2005). MMD meddelade vid domen att MKB:n ansågs uppfylla 
kraven enligt 6 kap. MB (HD, 2008). 
 

 
Figur 6: Tunnelsträckning Stockholms Södra - Riddarholmen (Bergab, 2005).  
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Gällande de övriga domarna gällde en för en arbetstunnel vid Torsgatan. En ansökan gällande en 
arbetstunnel vid Drottninggatan gjordes vilken var den som senare drogs tillbaka. Två ansökningar 
gjordes gällande Bangårdsområdet för en arbets- respektive tillfartstunnel. För tillfartstunneln vid 
Bangården meddelade MMD först tillstånd under hösten 2006. Detta överklagades dock till MÖD 
som avvisade tillståndsdomen våren 2007 (MÖD, 2007). Först vid dessa domar gällande 
Bangårdsområdet ändradr MÖD praxis för vattenverksamhetsprövningar vilketgav stopp i 
byggskedet och resulterade i stora konsekvenser, framför allt tidsmässiga och ekonomiska 
konsekvenser. 
 

 
Figur 7: Tunnelsträckning Riddarholmen - Tomteboda (WSP & Tyréns, 2007). 

MMD meddelade i de beviljade tillståndet för tillfartstunneln vid Bangårdsområdet att MKB:n 
ansågs uppfylla kraven enligt 6 kap. MB. MÖD menade dock att tillhörande MKB var för snävt 
redovisad och att den hade så pass stora brister att den inte kunde ligga till grund för 
tillståndsprövningen. MKB:n ansågs inte redovisa buller tillräckligt utförligt och MÖD ansåg 
också att MKB:n även borde omfatta miljöfarlig verksamhet då projektet förväntas ge upphov till 
sådan. Även om dessa verksamheter inte är tillståndspliktiga utgör de dock miljöeffekter som MÖD 
tyckte åtminstone borde ha beskrivits i MKB:n. MÖD fastställde att miljöfarlig verksamhet bör tas 
med i beaktning då den likt de tillståndspliktiga delarna omfattas av MBs allmänna hänsynsregler. 
MÖD menade även att MKB:n ska kunna tjäna som underlag för bedömning av ett projekts 
samtliga miljökonsekvenser och därför ska beskriva verksamheten i sin helhet (MÖD, 2007). 
 
Gällande uppdelningen av tillståndsprövningen framförde MÖD också att tillståndsprövningen 
gällande vattenverksamhet borde omfatta Citybanan som helhet istället för uppdelat med olika 
delar av byggnationen separat, åtminstone i den mån då delarnas influensområden sammanfaller. 
Argumenten mot MMD:s beslut att bevilja tillstånd löd att den uppdelade prövningen gjorde det 
svårt att bedöma projektets totala påverkan. Banverket överklagade detta beslut till högsta 
domstolen som våren 2008 beslutade att MÖD:s beslut stod fast (MÖD, 2007; MÖD, 2010). 
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Banverket lämnade därefter in en ny ansökan till MMD under hösten 2008 där ansökan omfattade 
den överklagade tillfartstunneln Bangårdstunneln, spårtunnel norr samt arbetstunnel Norra station. 
Tillståndsansökans MKB kompletterades med MKB:n som upprättats tidigare till Citybanans 
järnvägsplan vilken omfattade miljöfarlig verksamhet och som blivit godkänd av Länsstyrelsen. 
Ytterliga kompletteringar gjordes även gällande övriga överklaganden, så som buller och 
vibrationer. MMD gav denna ansökan tillstånd under våren 2009 men även detta tillstånd 
överklagades till MÖD då det givna tillståndet inte omfattade några angivna villkor för att 
tillståndet skulle gälla. MÖD meddelade därefter tillstånd under våren 2010 men med villkoret att 
ansökans MKB var tvungen att kompletteras ytterligare (MÖD, 2010). 
 
Efter processen med Citybanans tillståndsprövning enligt MB blev det praxis att pröva projekt i sin 
helhet, både vad gäller geografisk omfattning med hela projektet istället för uppdelade prövningar 
samt vad gäller MKB:ns omfattning där den ska redogöra för samtliga miljökonsekvenser av 
betydelse som verksamheten tros ge upphov till. Tillståndsprövningen kan därför inte avgränsas 
till att enbart behandla den tillståndspliktiga delen av verksamheten utan verksamheten ska istället 
prövas mot MB allmänna hänsynsregler i dess helhet (FUT, 2017d). 
 
6.1.6 Citybanans	samrådsprocess	
Samråd har hållits under arbetet med projektets förstudie, järnvägsutredning, järnvägsplan, berörda 
detaljplaner samt i samband med miljöprövningarna enligt 11 kap. MB, där syftet uppges ha varit 
att hela tiden samla synpunkter gällande processens löpande resultat (Banverket, 2007a). 
 
Ett första samråd hölls under försommaren år 2001 i samband med arbetet med förstudien och 
därefter hölls ett andra samråd under april–juni år 2002 inför arbetet med järnvägsutredningen. 
Under juni – september år 2003 ställdes den färdiga järnvägsutredningen samt tillhörande MKB ut 
för granskning. De fanns då tillgängliga för myndigheter, organisationer och allmänhet att 
utvärdera och komma med synpunkter kring. Enligt Citybanans järnvägsutredning var många som 
yttrat sig positiva till projektet och efterfrågade en snabb planeringsprocess. Synpunkter uppges ha 
inkommit främst gällande oro för vissa miljövärden tillsammans med föreslagna åtgärder för att 
minimera konsekvenser samt nya förslag på alternativa utformningar av projektet (Banverket, 
2003).  
 
Gällande detaljplanerna genomförde Stockholms stad under våren 2004 samråd för de detaljplaner 
som skulle komma att beröras av Citybanan. Flera samrådsmöten hölls som även följdes upp av 
kompletterande samråd. En kort sträcka av Citybanan går även genom Solna stad vilket innebar 
mindre omfattande detaljplaneändringar men som också inneburit samråd där dessa hölls med 
berörda sakägare under hösten 2005. Kompletterande samråd utfördes även under juni 2006 
gällande detaljplaneändringar till följd av förändringar av en tillfartstunnel vid Tomteboda 
(Banverket, 2007a). 
 
Gällande vattenverksamheten genomförde dåvarande Banverket samråd enligt MB vid 
tillståndsprövningarna av vattenverksamheten. Banverket inledde även under våren 2004 samråd 
gällande järnvägsplanen vilket anordnades i form av ett öppet hus där material om Citybanans 
sträckning samt stationernas utformning ställdes ut. Inbjudan gick ut till samtliga direkt berörda 
sakägare samt berörda myndigheter och intresseorganisationer och det annonserades även ut i 
tidningarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.   
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Inför samråden gick även remisser ut till berörda myndigheter, organisationer och sakägare där de 
skriftliga yttranden som lämnades i samband med samrådet uppges ha varit relativt få med 
avseende på antalet berörda fastigheter. Kompletterande samråd hölls även under år 2006 och 2007 
gällande station City på grund av betydande förändringar av stationsuppgångarnas placering och 
utformning sedan de inledande samråden år 2004. Samrådet vände sig främst till de sakägare som 
uppskattades beröras direkt av dessa ändringar eller sakägare med intressen i närheten av 
stationsuppgångarna. Stockholms stad genomförde även parallellt kompletterande samråd för 
samma frågor gällande Citybanans detaljplan (Banverket, 2007a). 
 
6.1.7 Summering	Citybanan	
Citybanan är ett avslutat projekt som utgörs av en pendeltågstunnel i Stockholm. Tunneln sträcker 
sig från Stockholms Södra station på Södermalm, under Riddargenom och genom centrala 
Stockholm via den nya stationen Stockholm City för att sedan fortsätta vidare till den nya stationen 
Stockholm Odenplan och till sist mynna upp vid Tomteboda nordväst om Stockholm. Projektet har 
bedrivits av TRV enligt deras traditionella tillvägagångsätt.  
 
Citybanan var ett projekt som likt många andra bedrevs enligt en pressad tidsplan där tidspressen 
var huvudanledningen till att man genomförde tillståndsprövningen på det uppdelade sättet som 
man gjorde, i hopp om att tjäna tid. Detta är ingen taktik man vanligtvis bedriver 
tillståndsprövningar enligt och detta gav tillsammans med en praxisförskjutning bakslag vilket 
ledde till förseningar istället för tidsbesparingar. Själva planarbetet inleddes år 2004 och projektet 
stod klart 13 år senare då det invigdes för trafik i juli år 2017. 
 
Tabell 2: Sammanställning Citybanan 

 Citybanan 
Huvudman TRV 
Typ av projekt Pendeltågstrafik (6 km lång tunnel, 2 nya 

stationer under mark) 
Tillvägagångssätt Klassiskt tillvägagångsätt (Förstudie, 

tidigare utredning, tillåtlighet, JVP, 
tillstånd MB) 

Samordnad planering 
järnvägsplan/detaljplaner 

Ja 

MKB järnvägsplan 1 st. 
Omfattar miljökonsekvenserna av 
byggande och drift 

MKB tillståndsprövning 7 st miljödomar med olika MKB:er. 
Till en början avgränsade till att omfatta 
enbart vattenverksamhet – senare en 
samlad och fullständig prövning enligt 9 
och 11 kap. MB. 

Oväntade stopp 2 st. 
(gällande utredning av utformning samt 
tillståndsprövning)  

Tidsram (påbörjad järnvägsplan – invigning) 2004-2017 
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6.2 Västlänken	Göteborg	
Västlänken är en dubbelspårig järnvägstunnel under centrala Göteborg för både pendel- och 
regionståg. Den nya järnvägen kommer att bli cirka åtta kilometer lång, varav ungefär sex kilometer 
kommer gå i tunnel. Förutom spårutbyggnaden kommer Västlänken även innebära tre nya 
underjordiska stationer, Korsvägen, Haga och Göteborgs Central (Trafikverket, 2014b). 
 

 
Figur 8: Västlänkens sträckning (Trafikverket 2014d). 

Då kapaciteten av Västsveriges järnväg med Göteborg som största nod har betraktats vara maximalt 
utnyttjad är Västlänken en del av de satsningar som görs för att bidra till ett mer pålitligt och 
långsiktigt hållbart trafiksystem. I dagsläget måste alla tåg som passerar Göteborgs Central åka ut 
samma väg och alla passagerare till Göteborg måste kliva av vid Göteborgs Central (Trafikverket, 
2014b).  
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I och med Västlänken kommer det att finnas både fler spår och fler stationer till förfogande vilket 
antas uppfylla syftet att öka kapaciteten och underlätta resandet över lag. Detta antas även 
ytterligare komma att gynna regionens stabilt goda utveckling med dess stadigt ökande befolkning 
och goda ekonomiska tillväxt (Trafikverket, 2014b). 
 

 
Figur 9: Västlänkens planeringsprocess (Trafikverket, 2015). 

Diskussioner gällande en tågtunnel under Göteborg för att förbättra stadens tillgänglighet inleddes 
redan under 1980- och 1990-talet. Själva projekteringen av Västlänken inleddes år 2011 och 
byggstart är beräknad till år 2018 där projektet senare uppskattas vara färdigställt år 2026 
(Trafikverket, 2014b; Trafikverket, 2014c). 
 
6.2.1 Västlänkens	Förstudie	
Banverket genomförde en idéstudie år 2001 för att undersöka hur Göteborg Central skulle kunna 
förbättras för att uppnå en ökad kapacitet med en frekvent och pålitlig tågtrafik. Idéstudien 
resulterade i slutsatsen att Göteborgs Central borde byggas om med en tågtunnel under centrala 
Göteborg som redan då fick namnet Västlänken. Olika åtgärdsidéer redovisades med 
handlingsplaner för kort, medellång och lång sikt. Därefter genomfördes en förstudie som 
avslutades år 2003 och som innehöll fem utbyggnadsalternativ (Trafikverket, 2015). 
 
Förstudien tog vid där idéstudien slutade och redovisade de fem olika alternativen indelade i UA1 
(Korsvägen), UA2 (Haga-Korsvägen), UA3 (Haga – Chalmers), UA4 (Järntorget–Sahlgrenska-
Chalmers) och UA5 (Hjalmar Brantingplatsen-Lindholmen-Järntorget-Sahlgrenska – Chalmers). 
Det presenterades även ett alternativ utan tunnel som kom att kallas för förstärkningsalternativet 
eller UA0 (Trafikverket, 2015). 
 
De olika alternativen utvärderades med avseende på aspekter såsom markanvändning, 
trafikupplägg, miljömål, nationella mål och framtida utbyggnadsmöjligheter. UA4 och UA5 
förkastades bland annat på grund av dess stora inverkan på kulturmiljön och dåvarande Banverket 
beslutade därefter år 2004 att planarbetet skulle fortsätta i form utav en järnvägsutredning gällande 
alternativen UA0, UA1, UA2 samt UA3 (Trafikverket, 2015). 
  



 29 

 
6.2.2 Västlänkens	järnvägsutredning	
Järnvägsutredningen tog vid där förstudien slutade och konstaterade att samtliga tre 
utredningsalternativ bortsett från det så kallade förstärkningsalternativet UA0 uppfyllde uppsatta 
projektmål (Banverket, 2006a). 
 

 
Figur 10: Alternativ för utveckling (Banverket 2006a). 

Banverket ställde ut och remisshandlade järnvägsutredningen och godkänd MKB första gången år 
2006. Detta följdes av en ytterligare utredning år 2007 gällande regionala utvecklingseffekter där 
det fastställdes att alternativ UA2 ansågs ge stört sammanlagda positiva effekter varpå det 
beslutades att detta alternativ mellan Haga–Korsvägen via Älvstranden, skulle ligga till grund för 
den fortsatta planeringen (Banverket 2006a; Trafikverket, 2015).Planeringsprocessen stoppades 
därefter då finansiering saknades men återupptogs igen år 2010 då detta löstes via det så kallade 
Västsvenska paketet i Nationell utvecklingsplan 2010-2021 (Regeringen, 2014a; Trafikverket, 
2015). 
 
I och med denna finansiering beslutades även Olskrokens bangård och Västlänken skulle 
genomföras genom en gemensam ombyggnad varpå de fortsättningsvis planerades gemensamt. De 
två projekten har dock olika finansiering och drivs därför som två olika projekt hos TRV där de 
redovisas i separata järnvägsplaner. Banverket tog fram en korridor inom vilken projekt ska utföras 
och materialet har sedan uppdaterats, kompletterats och granskats två gånger under 2012 varpå 
tillåtlighet från regeringen begärdes enligt 17 kap. MB (Regeringen, 2014a; Trafikverket, 2015). 
  



 30 

6.2.3 Västlänkens	tillåtlighet	
Enligt beslutsdokumentet framgår dock att TRV själva föreslog tillåtlighetsprövning med tanke på 
projektets omfattning och betydande inverkan på dess omgivning, trots att projektet egentligen inte 
omfattades av kraven för tillåtlighetsprövning. Länsstyrelsen hade redan under projektets förstudie 
år 2003 beslutat att Västlänken ansågs medföra betydande miljöpåverkan enligt MB. Regeringen 
delade denna uppfattning med TRV och Länsstyrelsen varpå Västlänken tillåtligprövades enligt 17 
kap. MB. Ansökan kompletterades på begäran i juni 2013 och ett år senare, i juni 2014 beslutade 
regeringen att ge TRV tillåtlighet att bygga Västlänken med sex villkor. (Regeringen, 2014a). 
 
Det rådde senare delade meningar om vad tillåtligheten avsåg och vad det var som hade prövats i 
målet. I deldomen gällande Västlänkens tillstånd för vattenverksamhet som gavs i januari 2018 
framgår att det råder skilda meningar om vad som omfattas av tillåtligheten. Den senare ansökta 
verksamheten uppgavs inte stämma överens med den verksamhet som tillåtlighetsprövats av 
regeringen. Då regeringen förklarat en verksamhet tillåtlig behöver MKB:n för den tillåtna 
verksamheten i fortsatta ärenden inte innehålla någon alternativredovisning gällande lokalisering 
(Vänersborgs tingsrätt, 2018). 
 
Regeringens beslut omnämnde inte Olskroken planskildhet vilket väckte frågan om den delen av 
projektet var tillåtlighetsprövad enligt 17 kap. MB. TRV hävdade att tillåtligheten gällde för hela 
Västlänken-projektet som vid tidpunkten för tillåtlighetsprövningen innefattade Olskroken 
planskildhet och att Olskroken på så vis praktiken är tillåtlighetsprövad.  Slutligen sammanfattades 
att Västlänken-projektet är tillåtlighetsprövad för de delar som faller inom Göteborgs kommun och 
att resterande delars lokalisering faller sig naturligt och att alternativ lokalisering därför inte 
behöver beskrivas (Vänersborgs tingsrätt, 2018). 
 
6.2.4 Västlänkens	järnvägsplan	
Både LBJ och PBL ändrades under projektets gång där det rådde brådska att få in handlingar innan 
ändringarna trädde i kraft för att undvika nya osäkerheter. Banverkets planeringsarbete gällande 
järnvägsplanerna skedde parallellt i tid med den kommunala planeringsprocessen gällande berörda 
detaljplaner (Banverket, 2006a). Den fortsatta planeringen från och med arbetet med 
detaljutformningen uppges ha bedrivits enligt den nya planläggningsprocessen. TRV fastställde 
järnvägsplaner för Västlänken respektive Olskroken planskildhet år 2016 som vann laga kraft år 
2017 (Trafikverket, 2015). 
 
MKB:n tillhörande Västlänkens järnvägsplan är gemensam för både Olskroken planskildhet och 
Västlänken. MKB:n utgör underlag till båda järnvägsplanerna där Olskroken planskildhet och 
Västlänken redovisas separat. Möten har hållits regelbundet med länsstyrelsen kring utformning 
och miljökonsekvenser. Avgränsningen uppges bygga på den MKB som togs fram tillhörande 
järnvägsutredningen samt länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan och de samråd som 
hållits i samband med detta. MKB:n utgår vidare från järnvägsplanerna och deras avgränsningar 
där anläggningar över och under mark som ingår i planerna konsekvensbeskrivs i MKB:n.  
 
MKB:n behandlar konsekvenser gällande vatten, ljud, elektromagnetiska fält, luftkvalitet, 
stadsbild, kulturmiljö, naturmiljö, rekreation, förorenade områden samt risk och säkerhet. 
Konsekvenserna gällande vatten uppges endast behandlas översiktligt i järnvägsplanernas MKB då 
en särskild MKB gällande vattenverksamhet tas fram till ansökan gällande tillstånd för 
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vattenverksamhet. Miljökonsekvenserna redovisas för byggskedet och för driftskedet specifikt för 
varje miljöområde där miljöpåverkan kopplad till det fysiska markanspråk som projekten innebär 
beskrivs (Trafikverket 2014d).  
 
Gällande vatten beskrivs konsekvenser för både ytvatten och grundvatten under både bygg- och 
driftskedet. Vad gäller ljud omfattar MKB:n buller, stomljud och vibrationer med planerade 
skyddsåtgärder för byggskedet. Gällande elektromagnetiska fält redovisas beräkningar för fält som 
alstras vilka uppskattades vara så pass låga att det inte utgör någon hälsorisk. Konsekvenser 
gällande luftkvalitet redogörs för både utomhus- och stationsmiljöer där projektet på lång sikt 
uppskattas ha positiva effekter på luftkvaliteten över lag. Gällande Stadsbild och kulturmiljö 
beskrivs projektets konsekvenser både gällande temporär påverkan under byggskedet samt 
permanent påverkan i form av exempelvis nya stationsuppgångar. Gällande naturmiljö beskrivs 
konsekvenserna på naturvärden som bland annat olika arter. Konsekvenser gällande rekreation 
berör främst stadens parker som först uppskattas beröras negativt under byggskedet men senare 
positivt i form av vidare utveckling. Konsekvenser gällande förorenade områden berör främst 
hantering av för förorenade massor och gällande risk och säkerhet beskrivs säkerhetskonceptet 
under både bygg- och driftskede med planerade skyddsåtgärder (Trafikverket 2014d). 
 
TRV lämnade in MKB:n för järnvägsplanerna till Länsstyrelsen Västra Götaland län i slutet av 
2013. Från godkännandehandlingen framgår att MKB:n justerats efter yttranden från Länsstyrelsen 
dels i november 2013 samt i juni och oktober 2014. Delade meningar rådde gällande vissa 
konsekvensbeskrivningar, framför allt gällande värderingen av kulturmiljön där Länsstyrelsen 
yrkade på nödvändiga kompletteringar i form av fördjupade och mer konkreta förslag på 
åtgärdsplaner. Detta gällde även vissa konsekvenser för naturvärden under byggskedet. Påverkan 
genom grundvattensänkning ansågs ha utförts övergripande men där det framgår att Länsstyrelsen 
ansåg att frågan bättre kunde behandlas i tillståndsansökan för vattenverksamhet enligt MB. Trots 
meningsskiljaktigheter ansågs dock MKB:ns konsekvensbeskrivningar och innehåll uppfylla 
rådande krav enligt MB 6 kap. 3 och 7§§ och den godkändes i november 2014. (Länsstyrelsen 
Västra Götalands län, 2014). 
 
6.2.5 Västlänkens	tillstånd	enligt	Miljöbalken	
Västlänken tilldelades 31 januari 2018 en deldom gällande tillstånd för vattenverksamhet 
(Vänersborgs tingsrätt, 2018). En deldom innebär att inte allt är slutgiltigt beslutat utan att man 
löpande tar ställning till vissa detaljer senare under processen. Ansökan gällande tillstånd för 
vattenverksamhet avsåg anläggandet av både Västlänken och Olskroken planskildhet. Ansökan 
uppgavs omfatta en samlad och fullständig prövning där samtliga miljökonsekvenser redovisades, 
inklusive både vattenverksamhet samt miljöfarlig verksamhet enligt både 9 kap. och 11 kap. MB. 
MKB:n beskriver övergripande konsekvenser gällande hydrologi, ytvatten, naturmiljö, byggnader, 
kulturmiljö, rekreation, förorenad mark, buller, vibrationer och luftkvalitet där ansökan främst 
behandlar själva anläggandet av den planerade verksamheten och konsekvenser som uppstår under 
byggskedet, ej drift. Gällande grundvattenbortledningen som ansökan berör beskrivs både bygg- 
och driftskedet. För ytterligare information om miljöpåverkan i övrigt efter anläggningsskedet 
hänvisas läsaren till de två järnvägsplanernas gemensamma MKB (Trafikverket, 2016a; 
Trafikverket, 2016b). 
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Deldomen gav TRV tillstånd enligt 9 och 11 kap. MB gällande Västlänken och Olskroken 
planskildhet. Domen gav tillstånd att schakta, gräva och driva tunnel, att leda bort grundvatten och 
utföra fyllnings- och pålningsarbeten samt att vid behov leda om vatten. Domen gavs med ett antal 
villkor (33 stycken) och med kravet att den antagna detaljplanen gällande Västlänkens 
järnvägstunnel samt att den nya detaljplanen gällande utökning av bangården i Olskroken skulle 
vinna laga kraft. Deldomen gavs dock utan verkställighet vilket innebar att arbetet inte kunde 
påbörjas innan domen vunnit laga kraft. Domen överklagades av både TRV och andra intressenter 
där den överlämnades till MÖD för handläggning. I och med överklagandena vann domen därför 
ej laga kraft och kunde inte tas i anspråk. TRV yrkade i sin överklagan på att MÖD skulle besluta 
om just verkställighet(MÖD, 2018a; Vänersborgs tingsrätt, 2018). 
 
MÖD meddelade den 20 mars 2018 att prövningstillstånd beviljas i frågan gällande 
verkställighetsförordnandet vilket innebar att MÖD skulle komma ta upp domen till en ny 
prövning. MÖD beslutade sedan den 14 maj i år, 2018 att ge verkställighet till domen vilket innebär 
att den tidigare givna deldomen får tas i anspråk och att TRV kan påbörja arbetet. MMD uppgav 
att ansökans MKB med gjorda kompletteringar uppfyller kraven i 6 kap. MB och godkände denna 
i och med domen. Till en början ansågs ansökan innehålla omfattande brister gällande framför allt 
oklarheter kring vilka grundvattensänkningar anläggningar och natur klarar av samt redovisade 
åtgärdsnivåer. Den uppgavs även till en början ha varit svår att överblicka och ta sig till men att 
den efter gjorda kompletteringar sedan kom att utgöra ett godtagbart prövningsunderlag (MÖD, 
2018a; MÖD, 2018b; Vänersborgs tingsrätt, 2018). 
 
6.2.6 Västlänkens	samrådsprocess	
Samråd har skett på flera nivåer med sakägare så som fastighetsägare, allmänheten, kommuner, 
övriga myndigheter, organisationer och intressenter. Samråd har skett gällande idéstudien, 
förstudien, järnvägsutredningen, tillåtlighetsprövningen, järnvägsplanerna samt 
tillståndsprövningen (Trafikverket, 2014e). 
 
I samband med Idéstudien år 2001 hölls samråd mellan ett stort antal myndigheter där de 
utformningsalternativ som man gick vidare med i planeringsprocessen var de som bäst uppfyllde 
olika nyttor och mål. Förstudien som genomfördes under år 2002 följde regelverken i MB och LBJ 
där kontinuerliga samråd hölls mellan länsstyrelsen, berörda kommuner och regioner. I samband 
med järnvägsutredningen har samråd skett genom olika aktiviteter såsom utskick till olika 
myndigheter och samrådsmöten med dessa samt informationsmöten med allmänheten. Under tiden 
för regeringens tillåtlighetsprövning år 2013 genomfördes två större samråd med allmänhet, 
fastighetsägare, organisationer och myndigheter då handlingarna även skickade ut på formell 
remiss till berörda parter (Trafikverket, 2014e). 
 
Gällande planarbetet har lösningar kontinuerligt stämts av genom samrådsaktiviteter. I de tidigare 
skedena fungerade samråden mer informerande och beskrivande på en bredare nivå. Senare samråd 
blev mer detaljerade gällande projektering och olika aktiviteter i samband med byggskedet. 
Kompletterande samråd hölls även senare gällande vissa specifika delar av projektet (Trafikverket, 
2014e). Kontinuerliga samråd har även hållits gällande bland annat arbetet kring MKB:erna med 
syfte samråda kring dess innehåll samt olika sakfrågor (Trafikverket, 2014e, Trafikverket, 2015). 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, 
Göteborgsregionens kommunalförbund samt Räddningstjänsten i storgöteborg utgjorde en 
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referensgrupp som också sammanträdit kontinuerligt och som har haft syftet att främja dialog och 
förankring genom kontinuerliga avstämningar gällande projektets utveckling. Detta uppges ha 
prioriterats som viktigt inte minst på grund av projektets snäva tidsplan (Trafikverket, 2014e). 
 
6.2.7 Summering	Västlänken	
Västlänken är ett pågående projekt som bedrivs av TRV enligt deras traditionella tillvägagångsätt 
och där själva planarbetet inleddes år 2011. Västlänken har till stora delar planerats tillsammans 
med Olskroken planskildhet, då de planeras att genomföras genom en gemensam ombyggnad. De 
två projekten har dock olika finansiering och drivs därför som två olika projekt hos TRV där de 
redovisas i separata järnvägsplaner. De har däremot gemensamma MKB:er både tillhörande dess 
olika järnvägsplaner samt tillhörande den gemensamma tillståndsansökan gällande 
vattenverksamhet enligt MB.  
 
Västlänken utgörs av cirka 8 kilometer nytt spår varav cirka 6 kilometer går i en tunnel mellan 
Olskrokens planskildhet och Almedal. Projektet innefattar 3 nya stationer under mark bestående 
av station Göteborgs Central, station Haga samt station Korsvägen. Projektet har som syfte att öka 
rådande spårkapacitet i Göteborgsregionen där den nya tunneln sträcker sig genom centrala 
Göteborg. Västlänken har precis som många andra stora projekt varit omdiskuterat och mött 
motstånd från vissa grupper i samhället. Projektet har i skrivande stund nyligen fått beviljad 
byggstart och beräknas stå klart för trafikering år 2026. 
 
Tabell 3: Sammanställning Västlänken 

 Västlänken 
Huvudman TRV 
Typ av projekt Fjärr- och pendeltågstrafik (6 km lång 

tunnel, 3 nya stationer under mark) 
Tillvägagångssätt Klassiskt tillvägagångsätt (Förstudie, 

tidigare utredning, tillåtlighet, JVP, 
tillstånd MB) 

Samordnad planering 
järnvägsplan/detaljplaner 

Nej 

MKB järnvägsplan 1 st, gemensam för Västlänken och 
Olskroken. 
Omfattar miljökonsekvenserna av 
byggande och drift 

MKB tillståndsprövning 1 st, gemensam för Västlänken och 
Olskroken. 
Omfattar en samlad och fullständig 
prövning enligt 9 och 11 kap. MB. 

Oväntade stopp 1 st. 
(gällande finansiering) 

Tidsram (påbörjad järnvägsplan – beräknad 
invigning) 

2011-2026 
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6.3 	Delprojekt	Arenastaden,	Nya	tunnelbanan	Stockholm	
Delprojekt Arenastaden motsvarar tunnelbaneutbyggnaden från Odenplan till Arenastaden vilket 
kommer utgöra en ny 4,1 kilometer lång tunnelbanelinje helt under jord som fått färgen gul. Den 
gula linjen kommer att knytas ihop med Gröna linjen vid Odenplan och kommer därutöver att få 
tre egna stationer Hagastaden, Hagalund samt Arenastaden (FUT, 2016a). 
 

 
Figur 11: Nya tunnelbanans sträckning till Arenasstaden (FUT, 2016a). 

År 2007 gjordes den första utredningen gällande nya tunnelbanan då Trafikförvaltningen inom 
Stockholms läns landsting (TF) tog fram en idéstudie kring möjligheterna att kollektivförsörja de 
nya stadsdelarna kring nya Karolinska sjukhuset. En formell planeringsprocess påbörjades därefter 
inledd av en förstudie som vidareutvecklade den tidigare idéstudien. Möjligheterna att förse den 
nya stadsdelen runt nya Karolinska och Arenastaden med kollektivtrafik utreddes för olika 
transportmedel, bland annat buss men där tunnelbana sågs som det mest fördelaktiga alternativet. 
En järnvägsplan börjades därefter tas fram men arbetet stoppades senare under våren 2009 då bland 
annat finansieringen inte var löst (FUT, 2017a). 
 

 
Figur 12: Arenastaden planerings- och byggprocess (FUT, 2017b). 

Efter Stockholmsförhandlingen togs dock ärendet upp på nytt, Arenastaden är ett pågående projekt 
som i skrivande stund befinner sig i planeringsskedet där byggstarten är planerad till 2018 och där 
byggtiden är uppskattad till cirka 6 år (FUT, 2016a; FUT, 2017a). 
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6.3.1 Arenastadens	förstudie	
TF genomförde år 2007 en förstudie som vidareutvecklade den tidigare idéstudien och vidare 
undersökte hur den nya stadsdelen Hagastaden skulle kunna förses med kollektivtrafik. Förstudien 
behandlade dels en ny tunnelbanelinje samt buss- och spårvägstrafik längs sträckan Odenplan – 
Hagastaden. De senare alternativen avfärdades dock tidigt då de inte ansågs kunna bidra med 
samma kapacitet eller restidsvinster som tunnelbanan. TF:s styrelse godkände förstudien varpå 
arbetet med framtagandet av en järnvägsplan och projektering inleddes (FUT, 2017a). Planeringen 
av tunnelbanan avbröts dock under våren 2009 återigen på beslut av TF då bland annat finansiering 
ej var löst. Tunnelbaneprojektet lades därmed på is och andra alternativ började istället att utredas 
på nytt (FUT, 2017a). 
 
I samband med den så kallade Stockholmsförhandlingen som stod klar år 2013 togs ärendet 
gällande en tunnelbana till Hagastaden upp på nytt. TF hade då utarbetat en åtgärdsvals- och 
idéstudie gällande förstärkt kollektivtrafik i Stockholms län som bland annat berörde en 
tunnelbaneutbyggnad från Odenplan via Solna och som kom att verka som underlag för 
Stockholmsförhandlingen. År 2014 undertecknade staten, SLL och de fyra kommunerna 
Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun den gemensamma 
överenskommelsen inom Stockholmsförhandlingen. Överenskommelsen gäller en kombinerad 
utbyggnad av Stockholms tunnelbana tillsammans med byggnation av nya bostäder i den nya 
tunnelbanans närområde, inom vilken delprojektet Arenastaden ingår. Som nämnts tidigare drivs 
arbetet gällande tunnelbaneutbyggnaden inom FUT som bildades år 2014 (FUT, 2017a). 
 
6.3.2 Arenastadens	lokaliseringsutredning	
En lokaliseringsutredning med syfte att beskriva konsekvenser av olika sträckningar och 
stationslägen färdigställdes under sommaren 2015. Den nya planläggningsprocessen i enlighet med 
de nyare föreskrifterna av LBJ möjliggör en delvis varierande omfattning av de formella stegen i 
planeringsprocessen. Arenastadens lokaliseringsutredning kan därmed motsvaras vid en 
järnvägsutredning enligt tidigare föreskrifter och för övriga referensprojekt (FUT, 2017a). 
 
Projektet delades i lokaliseringsutredningen in i två delsträckor där den första utgjordes av sträckan 
Odenplan – Hagastaden och den andra utgjordes av resterande sträcka Hagastaden – Arenastaden. 
Två möjliga korridorer utreddes för respektive delsträcka där utredningen slutligen resulterade i en 
rekommenderad korridor för projektet från Odenplan – Arenastaden via Hagalund industriområde 
med möjlighet till ett framtida stationsläge vid Hagalund eller Solna Centrum. Framtida 
utbyggnadsmöjligheter lyftes även fram åt nordost mot Danderyds sjukhus och Täby samt söderut 
mot Fridhemsplan och Liljeholmen (FUT, 2015e).  
 
Den första föreslagna lokaliseringen innebar dock tekniska svårigheter som resulterade i kostnader 
utöver avsatt budget. Detta ledde till att alla processer därför pausades för att kostnadsoptimera 
anläggningen. Detta innebar i sin tur vissa justeringar som krävde förnyade samråd vilket medförde 
att byggstarten för nya tunnelbanan som först vara satt till år 2016 senare kom att ändras till år 
2018. 
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6.3.3 Arenastaden	tillåtlighet	
I juli 2014 lämnade SLL en underrättelse till regeringen enligt 17 kap. MB om planerad utbyggnad 
av tunnelbana och i augusti samma år lämnades kompletterande material in gällande Landstingets 
bedömning att utbyggnaden av tunnelbanan inte motiverar tillåtlighetsprövning av regeringen 
(Regeringen, 2014b; FUT, 2017a). 
 
SLL:s argument för att en tillåtlighetsprövning inte skulle vara nödvändig var dels att tunnelbana i 
jämförelse med pendeltåg eller fjärrtåg generellt sätt har tätare stationslägen vilket gör att 
sträckningsalternativen blir mer begränsade på grund av de korta avstånden mellan stationerna. 
Alla nya tunnelbanesträckningar är även planerade under mark och anläggningar så som 
stationsuppgångar ovan mark kommer vara av begränsad storlek och gestaltas för att passa in i dess 
miljö. Därav konstaterades att tunnelbanan inte antogs utgöra något svårförenligt intresse med 
övriga berörda bevarandeintressen. Även landstinget uppges ha bedömt att en tillåtlighetsprövning 
inte var motiverad för projektet (Regeringen, 2014b; FUT, 2017a). 
 
Den 6 november 2014 meddelade regeringen att de mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet 
inte funnit skäl att pröva tillåtligheten av den planerade utbyggnaderna av tunnelbanan och att inga 
åtgärder i ärendet därför kommer att vidtas (Regeringen, 2014b; FUT, 2017a). 
 
6.3.4 Arenastadens	Järnvägsplan	
Då ändringar av rådande lagstiftning möjliggjorde flera alternativ gällande planering av ny 
tunnelbana då arbetet med Arenastadens järnvägsplan inleddes. Landstinget utredde därför hur 
planläggningen skulle ske på lämpligaste sätt gällande de två olika alternativen (FUT, 2014). 
Planläggning med detaljplaner samt järnvägsplan ansågs som mest fördelaktigt då 
järnvägsplaneprocessen uppgavs ge ett bra stöd och struktur med en tydlig huvudman för projektet. 
Planering med järnvägsplan ansågs även ge en säkrare markåtkomst och underlätta 
kommunikationen av projektens helhet till allmänheten (FUT, 2016a; FUT, 2017a).  
 
Under intervjuer genomförda inom denna studie uppgavs även att erfarenheter gällande 
fastighetsfrågor inom projektet gällande Citybanan i Stockholm var viktiga för beslutet att 
planlägga tunnelbanan med detaljplaner samt järnvägsplan istället för med enbart detaljplaner. 
Projektet arbetar därefter enligt samordnat planförfarande gällande framtagandet av järnvägsplan 
och ändringar i berörda detaljplaner. FUT ansvarar för att ta fram järnvägsplaner för respektive 
utbyggnadsgren av tunnelbanan samtidigt som kommunerna ansvarar för att genomföra 
nödvändiga detaljplaneprocesser inom respektive kommun (FUT, 2015a). 
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Figur 13: Gula linjen Arenastaden (FUT, 2017a). 

Arbetet med järnvägsplanen för tunnelbana Odenplan till Arenastaden inleddes sommaren 2014.  
Stockholms stad och Solna stad har i och med det samordnade planförfarandet parallellt med FUT:s 
arbete med järnvägsplanen genomfört nödvändigt planarbete. Det samordnade förfarandet innebär 
gemensamma MKB:er för de båda planprocesserna och även gemensamma samråd för de båda 
planprocesserna samt tillståndsprövningen. Granskningsskedena genomförs dock genom separata 
planhandlingar och i enlighet med var sin lagstiftning, LBJ och PBL. Järnvägsplanen ställdes ut 
för granskning under perioden 31 maj till 22 juni 2017 och beräknas vinna laga kraft under 2018 
om den inte överklagas (FUT, 2017a; FUT, 2017c).   
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MKB:n tillhörande Arenastadens järnvägsplan är redan godkänd. FUT lämnade i mars 2017 en 
begäran om godkännande av MKB:n där dokumentet ansågs uppfylla kraven enligt MB 6 kap. 7§ 
och därav godkändes i maj 2017 (Länsstyrelsen Stockholm, 2017). MKB:n uppges huvudsakligen 
beskriva konsekvenserna från driftskedet, det vill säga konsekvenserna av den färdiga 
anläggningen så som dess markanspråk och tågdrift. Konsekvenser från byggskedet uppges 
redogöras för i den mån de är kvarstående även under driftskedet och i de fall de är övergående och 
enbart uppstår under byggskedet uppges de beskrivas mer översiktligt i MKB-dokumentet och mer 
detaljerat i en tillhörande bilaga. Det framgår även i Länsstyrelsens beslut om godkännande av 
järnvägsplanens MKB att Länsstyrelsen inte tagit ställning till byggskedet då det inte ingår i 
järnvägsplanen (Länsstyrelsen Stockholm, 2017). Konsekvenser för byggskedet redovisas mer 
ingående i MKB:n tillhörande tillståndsansökan (FUT, 2017b). 
 
Projektets mest väsentliga konsekvenser uppges vara gällande mark och vatten, kulturmiljö och 
stadsbild, naturmiljö, rekreation, luftkvalitet, olycksrisker, klimatpåverkan samt buller, stomljud 
och vibrationer (FUT, 2017b).  
 
Gällande mark och vatten redogörs för konsekvenser gällande både yt-och grundvatten. Det 
uppmärksammas även att de kommer att beskrivas ytterligare i tillståndsansökan gällande 
vattenverksamhet. Gällande kulturmiljö och stadsbild beskrivs konsekvenserna på riksintresset för 
kulturmiljövården där de sammanlagda konsekvenserna uppges bedömas som små till måttliga. För 
naturmiljö beskrivs konsekvenser på naturvärden och gällande rekreation beskrivs effekter på 
tillgänglighet och grönområden som efter byggskedet uppskattas vara små. Gällande luftkvalitet 
beskrivs konsekvenserna gällande hälsoeffekter i både stads- och stationsmiljö. För olycksrisker 
beskrivs tänkbara risker samt säkerhetskoncept. Gällande buller, stomljud och vibrationer beskrivs 
konsekvenser under driftskedet som i det stora hela förväntas bli mindre än scenariot utan 
tunnelbana till följd av bidragandet till minskad trafik längs de större gatorna. MKB:n redogör även 
för klimatpåverkan som så väl klimatanpassning där bidragande till klimatpåverkan som på lång 
sikt uppskattas vara positiv beskrivs samt projektets utformning med avseende på tänkbara 
klimatförändringar (FUT, 2017b). 
 
6.3.5 Arenastadens	tillstånd	enligt	miljöbalken	
Arenastadens tillståndsansökan har främst avsett tillstånd enligt 11 kap. Miljöbalken för 
vattenverksamhet men innehåller även ett underlag för fullständig tillståndsprövning enligt MB 
som även avser miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. MB. MKB:n innehåller även underlag för 
bedömning av villkor för övriga anläggningsarbeten samt en redovisning av hela 
anläggningsskedet och dess miljökonsekvenser med syftet att sätta vattenverksamheten i sitt 
sammanhang. Detta i enlighet med rådande praxis samt på grund av att prövningen av 
järnvägsplanen som närmare reglerar utformningen av projektet har löpt parallellt med denna 
tillståndsansökan och därför ännu inte vunnit laga kraft. Lokaliseringsutredningen finns med och 
prövas i både järnvägsplanen och tillståndsprocessen (FUT, 2017d). 
 
Det framgår av tillståndsansökan att om järnvägsplanen vunnit laga kraft innan beslut gällande 
tillståndsansökan fattats aktualiseras begränsningen i enlighet med 11 kap. MB. Arbetet med denna 
ansökan uppgavs ha bedrivits samordnat och gemensamt med förberedelsearbetet för 
järnvägsplanen i den mån det varit möjligt. Detta ska exempelvis ha skett genom gemensamma 
samråd (FUT, 2017a; Mannheimer Swartling, 2017).   
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MKB för tillståndsansökan uppges beröra främst konsekvenser som kan uppstå till följd av 
infiltration samt grundvattenbortledning men även konsekvenser av övrigt anläggningsarbete. 
Detta omfattar påverkan på byggnader, anläggningar, kulturmiljö samt naturmiljö till följd av 
grundvattennivåändringar, påverkan på naturmiljö från utsläpp av dränvatten och 
länshållningsvatten samt påverkan på människors hälsa till följd av ändrade flöden av föroreningar 
i grundvatten. Gällande övergående miljöaspekter som uppkommer enbart under byggtiden belyser 
MKB:n påverkan från buller, stomljud och vibrationer samt påverkan från masshantering och 
transporter. Miljökonsekvenser kopplade till drifttiden som beskrivs mer ingående i 
järnvägsplanens MKB uppges belysas översiktligt som indirekta konsekvenser i denna MKB.  
 
Ansökan om tillstånd enligt MB skickades till MMD i februari år 2017 och huvudförhandlingarna 
hölls i februari i år, 2018 (FUT, 2017a; FUT, 2017d; Mannheimer Swartling, 2017). Den 25 maj i 
år tilldelades Arenastaden en deldom i ärendet med verkställighetsförordnande vilket innebar att 
den kan verkställas innan den vunnit laga kraft (MMD, 2018). 
 
Deldomen medger tillstånd till bortledande av grundvatten under anläggande och drift av 
Arenastaden. I domslutet framgår att MMD sammantaget bedömer att den ansökta verksamheten 
är tillåtlig och att tillstånd med angivna villkor därför ska meddelas. Frågan gällande slutliga villkor 
för bortledandet under själva drifttiden uppges dock skjutas upp under en prövotid. I deldomen 
framgår även att MMD godkänner tillhörande MKB ”med successivt gjorda kompletteringar”. 
(MMD, 2018). Det framgår att samrådsförfarandet och den upprättade MKB:n med gjorda 
kompletteringar anses uppfylla kraven enligt 6 kap. MB gällande både förfarande och 
dokumentation. Då Arenastadens järnvägsplan ännu inte vunnit laga kraft innebär det att en 
fullständig tillståndsprövning gjorts. (MMD, 2018). 
 
6.3.6 Arenastadens	samrådsprocess	
Under hela planeringsprocessen för Arenastaden uppges en kontinuerlig samrådsprocess ha 
bedrivits. Samrådsprocessen har bedrivits parallellt för järnvägsplanen och tillståndsprocessen. 
Eftersom projektet tillämpar samordnat planförfarande gäller även samråden för detaljplanearbetet. 
Det samordnade samråden uppges ha underlättat processen genom att bland annat säkerställa att 
allting berörs. Samråden uppges ha hållits genom öppna hus för allmänheten samt genom möten 
för myndigheter där mötena har haft fokus på respektive myndighets specifika ansvarsområde 
(FUT, 2017a). 
 
Gällande samråd med allmänheten hölls ett första samråd mellan november-december 2014 
gällande lokalisering där alternativa sträckningar och stationslägen presenterades. En klar majoritet 
av inkomna synpunkter uppges ha varit positiva vilket speglar den övergripande inställning som 
allmänheten uppgetts ha visat gentemot projektet. Mellan december 2015-januari 2016 hölls ett 
andra samråd med fokus på järnvägsplanen där material gällande stationernas utformning ställdes 
ut i form av öppet hus. Det redovisades även hur byggskedet uppskattas ske och hur omgivningen 
kommer påverkas. Filmer visades som även funnits tillgängliga online. Ett kompletterande samråd 
hölls därefter mellan oktober-november 2016 där landstinget tog in synpunkter på de förändringar 
som gjorts, bland annat gällande ett nytt stationsläge i Arenastaden. Ytterligare ett kompletterande 
samråd hölls i januari 2017 där den nya stationen i Hagalunds industriområde presenterades samt 
ytterligare ändringar som gjorts gällande tunnlarna kring Hagastaden (FUT, 2017e). 
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Gällande samråd med myndigheter, organisationer och andra intressenter har samrådsmöten 
löpande hållits med länsstyrelsen, polisen, Storstockholms brandförsvar, Stockholms stad, Solna 
stad, Solna vatten, trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting, trafikverket, fastighetsägare, 
bostadsrättsföreningar, skolor och andra verksamheter. Möten har hållit olika regelbundet med 
olika sakägare. Möten har hållits kontinuerligt med länsstyrelsen, Stockholms stad och Solna stad 
gällande främst utredningar och utformning av projektet. Flera möten har även hållits med polisen 
och Storstockholms brandförsvar gällande säkerhetsfrågor. Samverkansmöten har hållits löpande 
med Trafikverket för samverkan av behov för olika anläggningar. Flertalet möten uppges även ha 
hållits med vissa fastighetsägare mer än andra, framför allt Akademiska hus och inledningsvis även 
med Svenska kyrkan (FUT, 2017e). 
 
Samrådsprocessen har varit gemensam för alla delprojekt av tunnelbaneutbyggnaden samt 
delprojektets alla pågående processer vilket uppges ha underlättat för sakägare att engagera sig då 
de inte behövt invänta särskilda tillfällen då just deras frågor behandlas, utan där allt hanterats mer 
sammanhängande och kontinuerligt (FUT, 2017a). 
 
6.3.7 Summering	Arenastaden	
Arenastaden är ett pågående delprojekt av den nya tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm. Projektet 
har ännu ingen fastställd järnvägsplan men har nyligen tilldelats tillstånd för vattenverksamhet 
enligt MB efter en i sammanhanget tidseffektiv process där bedriven samordning, kommunikation 
och transparens uppges ha gett utdelning. Projektet kommer resultera i 4,1 kilometer ny tunnelbana 
som utgör en ny, gul tunnelbanelinje mellan Arenastaden i Solna och Odenplan där den ansluter 
till befintlig grön tunnelbanelinje. Den gula linjen kommer att ha tre egna stationer bestående av 
Arenastaden, Hagalund samt Hagastaden. 
 
Arbetet bedrivs inom den nybildade Förvaltningen för utbyggd tunnelbana vid SLL som bedrivit 
projektet på ett delvis annorlunda sätt från TRV:s traditionella tillvägagångssätt där den största 
skillnaden utgörs av det parallella utförandet av plan- respektive tillståndsprocesserna. Arbetet 
kring Arenastaden järnvägsplan har bedrivits samordnat med berörda kommuners 
detaljplanearbeten gällande ärendet. Samråd har bedrivits samordnat för både järnvägsplanerna, 
detaljplanerna samt tillståndsansökan enligt MB. Projektet har en planerad byggstart i år, 2018 och 
beräknas att ha en byggtid på 6-8 år. 
 
Tabell 4: Sammanställning Arenastaden 

 Arenastaden 
Huvudman FUT 
Typ av projekt Tunnelbanetrafik (4,1 km lång tunnel, 3 

nya stationer under mark) 
Tillvägagångssätt Unikt tillvägagångsätt (Förstudie, 

lokaliseringsutredning, parallella processer 
för JVP och tillstånd) 

Samordnad planering 
järnvägsplan/detaljplaner 

Ja 
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MKB järnvägsplan 1 st. 
Omfattar främst miljökonsekvenserna av 
drift. Konsekvenser från byggskedet 
redogörs för i den mån de är kvarstående, i 
de fall de är övergående redogörs de mer 
detaljerat i en tillhörande bilaga 

MKB tillståndsprövning 1 st. 
Avgränsad till att omfatta 11 kap MB men 
innehåller underlag för en samlad och 
fullständig prövning enligt 9 och 11 kap. 
MB. 

Oväntade stopp 1st. 
(gällande optimering av utformning) 

Tidsram (påbörjad järnvägsplan – beräknad 
invigning) 

2014-2024 

 
6.4 Sammanställning	av	referensprojektens	olika	processer	
Både Citybanan och Västlänken har drivits med TRV som huvudman med snarlika förfaranden 
enligt tillvägagångssättet som anses vara det traditionella sättet. Båda projekten inleddes med en 
förstudie, följt av en järnvägsutredning som kom att utgöra grunden för de efterföljande 
tillåtlighetsprövningarna av Regeringen. Efter beviljad tillåtlighet arbetades järnvägsplanerna fram 
följt av arbetet med tillståndsprövningarna där dessa båda processer i båda fallen sågs som skilda 
aktiviteter. Samråd hölls vid ett flertal tillfällen för både Citybanan och Västlänken, där dessa hölls 
enskilt med särskilda fokusområden och syften. 
 
Gällande Arenastaden är det SLL som haft det övergripande ansvaret istället för TRV och där 
förfarandet skiljer sig från de två övriga referensprojekten. Tunnelbaneprojekten som föregicks av 
både Sverigeförhandlingen och Stockholmsförhandlingen har en mindre omfattande 
lokaliseringsutredning istället för en järnvägsutredning, projekten genomförs utan 
tillåtlighetsprövning från regeringen och de har framför allt bedrivits parallella plan- och 
tillståndsprocesser. Tillståndsprövningen har bedrivits parallellt med arbetet kring järnvägsplanen 
vilket innebär att man bedrivit tillståndspecessen innan det finns en fastställd järnvägsplan vilket 
inte varit fallet i de andra projekten. Arenastaden har även haft ett samordnat planförfarande för 
arbetet kring järnvägsplanen och berörda detaljplanerna, vilket varken Citybanan eller Västlänken 
har haft. Samråd har hållits kontinuerligt där dessa också har varit gemensamma för projektets alla 
pågående processer. 
 
Förseningar tycks vara oundvikligt i alla stora projekt. Citybanans tillståndsansökan utgjorde en 
omständlig process där ärendet tillslut hamnade i domstol. Västlänken stötte på problem gällande 
finansiering och blev därmed stoppat vid ett tillfälle. Även projektet gällande nya tunnelbanan har 
upplevt förseningar där den ursprungliga byggplanen visade sig vara för dyr vilket ledde till interna 
optimeringar som innebar en uppskjutning av planerad byggstart från 2016 till 2018. Citybanan 
och Västlänken har båda även fått möta stort motstånd från allmänheten under projektets gång, 
detta har Arenastaden däremot inte behövt drabbats av.  
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Tabell 5: Sammanlagd sammanställning 

 Citybanan Västlänken Arenastaden 
Huvudman TRV TRV FUT 
Typ av projekt Pendeltågstrafik Fjärr- och 

pendeltågstrafik 
Tunnelbanetrafik 

Traditionellt 
tillvägagångssätt 

Ja Ja  Nej 

Tillåtlighetsprövning av 
Regeringen 

Ja  Ja Nej 

Samordnad planering 
järnvägsplan/detaljplaner 

Ja Nej Ja 

MKB järnvägsplan 1 st. 
Omfattar 
miljökonsekvenserna 
av byggande och 
drift 

1 st, gemensam för 
Västlänken och 
Olskroken. 
Omfattar 
miljökonsekvenserna 
av byggande och 
drift 

1 st. 
Omfattar främst 
miljökonsekvenserna 
av drift. 
Konsekvenser från 
byggskedet redogörs 
för i den mån de är 
kvarstående, i de fall 
de är övergående 
redogörs de mer 
detaljerat i en 
tillhörande bilaga 

MKB tillståndsprövning 7 st miljödomar med 
olika MKB:er. 
Till en början 
avgränsade till att 
omfatta enbart 
vattenverksamhet – 
senare en samlad 
och fullständig 
prövning enligt 9 
och 11 kap. MB. 

1 st, gemensam för 
Västlänken och 
Olskroken. 
Omfattar en samlad 
och fullständig 
prövning enligt 9 
och 11 kap. MB. 

1 st. 
Avgränsad till att 
omfatta 11 kap MB 
men innehåller 
underlag för en 
samlad och 
fullständig prövning 
enligt 9 och 11 kap. 
MB. 

Oväntade stopp 2 st. 
(gällande utredning 
av utformning samt 
tillståndsprövning)  

1 st. 
(gällande 
finansiering) 

1st. 
(gällande optimering 
av utformning) 

Tidsram (påbörjad 
järnvägsplan – 
faktisk/beräknad 
invigning) 

2004-2017 2011-2026 2014-2024 
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6.5 Samlade	insikter	
Följande avsnitt utgörs av en sammanställning av information inhämtad från de genomförda 
intervjuerna gällande de olika referensprojektens plan- respektive tillståndsprocess. Intervjuerna 
har gett en viktig inblick i de olika processernas arbetsgång där en större uppfattning uppnåddes 
tack vare möjligheten att få ta del av respondenternas erfarenhet av de olika referensprojekten i sig 
och arbetet gällande byggande av järnväg över lag. 
 
Sammanställningarna utgörs av återgivna erfarenheter, slutsatser och åsikter från respondenterna 
själva som de delat med sig av under respektive intervju. Sammanställningarna utgörs således av 
respondenternas egna perspektiv på berörda processer utifrån deras arbetsroll. Då respondenterna 
representerar aktörer som förespråkar sina intressen bör deras beskrivningar därför betraktas som 
ett erfarenhetsutbyte framför objektiva beskrivningar eller definitiva sanningar. Styckena har inga 
referenser i sig men där dessa kan fås via kontakt med författaren vid önskemål. 
 
6.5.1 Citybanans	planprocess	
Nedanstående text handlar om järnvägsplanen för Citybanans spårtunnel. Arbetet med 
järnvägsplan och tillståndsansökningar för vattenverksamhet framhålls av respondent 1 ha 
bedrivits delvis som parallella processer. Praxisutvecklingen som skedde under Citybanans 
tillståndsprövning innebar att man inte kunde avgränsa konsekvensbeskrivningen tillhörande 
tillståndsansökan för vattenverksamhet till enbart konsekvenser rörarande just denna verksamhet 
utan att hela projektets samlade miljöeffekter ska redovisas. Detta ledde till att järnvägsplanens 
MKB senare fick komplettera ansökningshandlingarna för kvarvarande vattenärenden, i de mål 
som ännu inte var avgjorda. 
 
I efterhand nämner respondent 1 att mer samordning ha varit bra. Samordnade samråd till exempel 
lyfts av respondent 1 fram som mycket fördelaktigt för främst de som berörs men även för de som 
är involverade i processerna, man riskerar annars att missa helhetsbilden som är svår att få till med 
allt för uppdelade delprocesser. Det poängteras av respondent 1 att det i rådande lagstiftning går 
att tyda att intentionen är att processer ska samordnas, exempelvis genom paragrafer i både PBL 
och JVL som möjliggör samordnade processer. Samordning lyfts även fram i 6 kap. MB gällande 
beskrivningar och bedömningar. Respondent 1 framhåller att TRV efter projektet gällande 
Citybanan har börjat att jobba mer samordnat inledningsvis även i andra infrastrukturprojekt, dock 
att det ser olika ut i olika projektorganisationer, från fall till fall. 
 
Gällande extern kommunikation nämner respondent 1 att Citybanan till en början hade en 
kommunikatör. Det poängteras i och med detta att en person har svårt att göra så mycket själv och 
att det i efterhand förmodligen hade varit fördelaktigt med en större satsning på detta från början. 
Planläggningen uppgavs av respondent 1 till stora delar ha genomförts utan kommunikativt stöd 
och där det poängterades att detta påverkar både kvalitet och bemötande under samråd. Det fanns 
en stor oro från både allmänheten och andra aktörer så som fastighetsägare där respondent 1 
poängterar att en del kunde ha fungerat bättre med mer planerad kommunikation då det troligtvis 
resulterat i en smidigare process. När det skedde förändringar i detaljprojekteringen inför 
byggskedet innebär det att saker som kommunicerats ut tidigare i öppna samråd och dokument inte 
stämde. Detta ledde till brister i förtroende och svårigheter i dialog externt. Det poängteras av 
respondent 1 att projektörer måste vara involverade och insatta från ett tidigt skede i projektet.  
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Gällande tidseffektivitet bedrevs arbetet med ett bra tempo. Det poängteras dock av respondent 1 
att utredningarna kräver tid av naturliga skäl, det mest ineffektiva arbetssättet är att bygga fel och 
där en väl utförd utredning förhindrar detta. Under projektets gång inträffade också något extra 
stopp på grund av politiskt initierat omtag. Sådana stopp kan vara svåra att hantera för 
konsultorganisationer, vilket kan göra att ett projekt tappar kompetens och tempo. 
 
Erfarenheter från Citybanan som togs med och bland annat har tillämpats i projekten angående nya 
tunnelbanan var samarbete gällande planarbete mellan Citybanan-projektet och kommunernas 
arbeten med detaljplanerna där Stockholms stad använde järnvägsplanens MKB som underlag för 
detaljplanearbetet. Processen med järnvägsplan och detaljplan inom Stockholms stad var för 
Citybanan samordnat, vilket har upplevts som lyckat och därför tagits med och utvecklats för 
tunnelbaneprojekten. Många som var involverade i Citybanan har senare även varit inblandade i 
projekten gällande nya tunnelbanan vilket poängteras ha underlättat samarbete då flera redan sedan 
tidigare hade en gemensam bild av möjliga problem och utmaningar som kunde uppstå samt ett 
liknande resonemang och bild av hur man till exempel bygger en lämplig organisation. 
 
6.5.2 Citybanans	tillståndsprocess	
Anledningen till att tillståndsprocessen blev uppdelad i så många olika delar, totalt sju olika 
miljödomar var att TRV hoppades att det skulle effektivisera processen med avseende på tid där 
vissa delar av projektet då skulle kunna byggas medan andra prövades. Det var en väldig tidspress 
satt från politiskt håll redan från start år 2004–2005. Projektet blev på grund av detta lite förhastat 
där TRV i försök att korta ner tidsåtgången ansökte om tillståndet så uppdelat som de gjorde. 
Tidsramen betraktas i efterhand som misslyckad där den politiskt styrda tidsplanen uppges ha varit 
orimlig utan hänsyn till processens faktiska gång. Projektet mötte redan från början väldigt mycket 
motstånd, motsvarande det som idag kan ses i fallet med Västlänken, även om det idag inte märks 
av efter att Citybanan står klar och alla istället tycks vara väldigt nöjda. 
 
Processordningen utgjordes av en tillåtlighetsprövning i grunden följt av separata arbeten för plan- 
respektive tillståndsprocessen. Arbetet med järnvägsplanen betraktades som en annan process som 
låg före tillståndsprövningen i tid. Denna ordning kommer sig av att TRV då kan använda sig av 
undantagsregeln i 11 kap. MB vilket enbart kan göras då det redan finns en järnvägsplan. 
Ordningen sattes av TRV:s chefsjurister där konsulternas möjlighet att påverka ordningen var liten, 
vilket poängteras kunna vara både positivt och negativt. Gränsdragningen mellan de olika 
processerna styrdes av TRV:s jurister som styrde tillståndsprocessen över lag och där tillståndet 
för vattenverksamhet ansågs enbart behöva omfatta vattenfrågor vilket också då var rådande 
tradition i domstolarna. Därav avgränsades ansökan till en början på det sättet. Arbetet med 
järnvägsplanen var mer styrt av TRV själva och dess konsulter där den MKB:n även blev bredare.  
 
Gränsdragningen förankrades inte i samma omfattning som FUT har gjort gentemot myndigheter, 
länsstyrelse eller andra myndigheter. Gränsdragningen sägs dock ha varit tydligt förankrad internt 
med ett tydligt upplägg. Den tros även i efterhand ha kunnat fungera väl om inte högre instans 
drivit det dit dom gjorde, där domstolen ville att även miljöfarlig verksamhet skulle omfattas av 
prövningen. Gränsdragningen i sig sägs ha varit lyckad. Problemen som uppstod gällande 
prövningen benämns av respondent 2 i efterhand ha varit ologiska, både gällande underlag och 
uppdelning. Med facit i hand konstateras dock att ett bredare underlag till tillståndsprövningarna 
borde ha lämnats in från början men där detta just då i den aktuella stunden fick motstånd från 
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ansvariga jurister då de inte ville locka de dömande att bedöma mer än vad de trodde var 
nödvändigt. Det poängteras att man även borde ha kommit längre i utredningarna av 
konsekvenserna innan ansökan gjordes då mycket i efterhand kan tyckas ha varit lite förhastat. Det 
nämns också att TRV uppenbarligen inte heller borde ha delat upp tillståndsprövningen i så många 
olika delar som då detta bevisligen inte gick igenom utan snarare bara skapade problem.  
 
Respondent 2 framhåller att det har vuxit fram en tradition som tycks vara ologisk, med en 
miljöprövning som var jätteslimmad medan MKB:n för järnvägsplanen istället blev väldigt bred 
där TRV:s jurister ville att så lite som möjligt skulle prövas i tillståndsprövningen för att underlätta 
processen. De sägs ha försökt att få det till att enbart pröva den tillståndspliktiga verksamheten då 
de inte ville att domstolen skulle ta ställning till mer än nödvändigt. Det poängteras att detta 
däremot uppenbart inte blev lyckat men att domstolen också anses ha gått alldeles för långt i sin 
prövning. 
 
Respondent 2 poängterar att Citybanan var det första stora projektet i en storstad på många år vilket 
ledde till osäkerhet. Motivet till tillåtlighetsprövningen var att TRV ville att regeringen skulle pröva 
tillåtligheten av lokaliseringen med tillhörande villkor där den frågan då förväntades vara löst så 
att det enbart skulle efterföljas av mer begränsade följdfrågor. Prövningen har i efterhand ha varit 
fördelaktig och en rimlig väg att gå med tanke på de olika utformningsalternativen som fanns från 
början men att det senare har varit oklart vad som faktiskt hade prövats.  
 
Lagstiftningen poängterats ha varit relativt ny där MB var ny tillsammans med nytt medlemskap i 
EU vilket tillsammans med det faktum att det var det första stora projektet på länge i en storstad 
gjorde att högre instans ville skapa en rättspraxis med tillståndsprövning som även omfattar 
miljöfarlig verksamhet. Resultatet fick ett helt annat fokus än som tidigare varit fallet i andra 
projekt där det i Citybanans fall blev en mycket bredare tillståndsprövning. Rådande lagstiftning 
reglerar en tidskrävande process för tidskrävande projekt där den borde förtydligas eller styra att 
det i tid tas fram ett tydligt underlag och förankrar detta med alla myndigheter och domstolar både 
innan och under arbetets gång för att undvika efterföljande problematik. 
 
Organisationen styrdes av TRV där det huvudsakliga ansvaret låg på TRV:s chefsjurister. TRV 
styrde processerna utifrån det sätt som nu ses som det traditionella tillvägagångssättet och de har 
varit väldigt drivande i hur dessa typer av projekt utförs då de utgör huvudman i de flesta fall. Det 
poängteras att de därför av naturliga skäl har det mest inkörda och beprövade spåret som även alla 
tillsynsmyndigheter och domstolar är mest vana vid. TRV har länge drivit för deras 
tillvägagångssätt bestående av tillåtlighetsprövning följt av järnvägsplan med undantagsregeln. 
Detta anses dock inte underlätta själva miljöprövningen och planeringen som på detta vis tar väldigt 
lång tid vilket inte är bra för någon. 
 
Gällande kommunikationen styrde TRVs jurister hårt och de var tydliga med vad som skulle tas 
fram. Samverkan har fungerat väl men där det dock var väldigt många inblandade konsulter där 
det skulle ha behövts en starkare styrning och där saker borde ha bestämts mer centralt för ökad 
tydlighet. Det anordnades stora möten där det hela försvårades av att det var så många medverkande 
och där det saknades stark ledning och tydlighet. Med facit i hand poängteras det att det borde ha 
tagits fram tydligare riktlinjer från början. Gällande tidseffektivitet bedrevs tillståndsprocessen bra 
men där tyngden i miljöprövningen inte får underskattas. I efterhand sägs TRV ha lärt sig att vara 
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mer lyhörd. Det poängteras att det i slutänden handlar om människor och om man retar upp dessa 
blir det ofta motstånd. 
 
Det poängterades att det generellt behövs en stark jurist i sådana här processer som verkar som en 
nyckelperson. Behovet av en effektiv arbetsgrupp lyfts också fram där denna kan verka styrande 
och ha överblick. Processerna drevs väl i projektet med Citybanan men involverade konsulter hade 
däremot med fördel kunnat ha haft en starkare styrning. Gällande aktörernas bidragande till 
tidseffektivitet har vissa inte bidragit till en effektivare process, utan snarare tvärtom åtminstone 
till en början. Tillsynsmyndigheters konsulter tycktes inte alltid ha förstått sin roll och hade en 
kritisk ton.  
 
TRV jobbade hårt med kommunikation under byggtiden där projektet hade väldigt många 
ekonomiska intressen som arbetade emot tidseffektiviteten. TRV skulle där ha behövt vara mer 
lyhörd från början där det istället blev en väldigt långdragen och försvårad process. En särskild 
lärdom som lyfts fram är att formella processer har enorm betydelse som verksamhetsutövare har 
en liten möjlighet till att påverka. Domstolsprövningarna kan inte påverkas på annat sätt än med 
det underlag som lämnas in och genom tidigare förankring. Det poängteras därför att dessa formella 
processer bestående av domar och prövningar inte ska underskattas, man kan ha missat någon fråga 
eller bistått med underlag som uppfattas som otydligt.  
 
6.5.3 Västlänkens	planprocess	
Arbetet med järnvägsplanen föregicks av en tidig tillåtlighetsprövning som undviker att 
lokaliseringen ska prövas i MMD samt ett avvaktande med miljödom tills efter att järnvägsplanen 
fastställs vilket är så som TRV brukar göra. Det påpekas av respondent 3 att fastän tillåtlighet hade 
getts var mycket fortfarande öppet där det skulle behövas en bättre metod för att få frågorna om 
konkurrerande riksintressen besvarade i bara tillåtligheten. Tillåtlighetsprövning sker vid 
rivaliserande riksintressen och är tänkt att ge företräde till något och klargöra fortsatta processen. 
Idag sägs det dock i många fall fortfarande vara oklart vad som faktiskt har prövats i tillåtligheten 
och vad den faktiskt reglerar där det saknas tydliga spelregler för hur enighet nås i de ibland väldigt 
motstridiga intressena. Tillåtligheten innebar även villkor som var svåra att hantera parallellt med 
framtagandet av MKB:n.  
 
I efterhand konstateras det även gällande MKB:n att det är lätt att det sätts igång massa utredningar 
bara för att det brukar göras utan att förankra att det faktiskt behövs i just detta fallet, det sägs på 
så sätt vara lätt att det görs utifrån vana istället för vad som behövs utifrån vad som ska levereras. 
Det poängteras gällande detta att det är viktigt med målstyrning redan tidigt i processen så att det 
inte i slutänden inte resulteras i att det har gjorts allt och lite till. Ordningen sattes därav av TRV 
enligt deras egna traditionella process och det som betraktas som det klassiska sättet att genomföra 
dessa typer av projekt på där det inte ha fanns någon direkt möjlighet till påverkan. Den satta 
ordningen uppfattas som lyckad för de inblandade som arbetade med projektet men det poängteras 
att den kan uppfattas som ologisk av omvärlden. Det nämns att det naturligtvis är enklare för de 
inblandade att göra en sak i taget men att frågorna från omvärlden då ibland dyker upp innan de 
blir aktuella i processordningen.  
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Detta gör att det ur ett omvärldsperspektiv är bättre med parallella processer då omvärlden kan ha 
svårt att skilja på sakfrågors ordning men att det ur ett projektperspektiv kan tyckas vara enklare 
med den traditionella processen där en sak görs i taget. 
 
Organisatoriskt har projekteringen varit uppdelad i olika grupperingar i en matrisorganisation som 
av respondenten uppfattats ha varit mindre lyckad och där den refereras till som mer som en ”rubiks 
kub” istället för matris. Organisationen såg ut som den gjorde som resultat av hur TRV drev 
upphandlingen, där de anlitade konsulterna själva efterfrågade mer uppdelning mellan flera företag 
för att mäkta med arbetet. TRV gick med på detta resonemang men där detta då ledde till fler 
gränssnitt vilket poängteras vara där de flesta problemen uppstår, främst gällande samordning och 
kommunikation. Uppdelningen sägs ha gjort att det saknades en övergripande helhetsbild och 
ansvar bland de involverade. 
 
Gällande gränsdragningen sägs tillståndsprocessen ha varit en process som kom långt senare och 
som betraktades som en egen process där arbetet kring planprocessen fokuserade mycket på att 
uppfylla länsstyrelsens krav gällande framför allt hur ska staden fungera under byggskedet. För 
planprocessen togs många slutsatser och erfarenheter från Citybanan i Stockholm. Gällande 
gränsdragningen över lag tros den nog aldrig bli riktigt tydlig. Det poängteras att järnvägsplanen 
och dess tillhörande handlingar är till för alla medan tillståndsprövningen och dess tillhörande 
handlingar endast riktar sig till prövande domstol. Plandokumenten blir dock ofta så stora att ingen 
läser helheten, varken specialister eller allmänheten. De som arbetar med framtagandet av MKB:er 
tränger djupare in i projektet än andra där deras resultat mynnar ut i mycket text. Det lyfts fram att 
det kanske vore mer lämpligt att redovisa MKB:erna med någon form av hjälp från 
kommunikatörer istället för i form av en vetenskapstext för att få det hela att bli lättare att ta till 
sig. 
 
Ett problem som uppmärksammas är att det ofta redovisas mer än vad som behövs prövas vilket 
ytterligare bidrar till att redovisningen blir så pass övermäktig att ingen orkar ta sig igenom den. 
Det poängteras att man över lag borde vara mer noggrann med att endast redovisa det som ska 
prövas då det inte finns någon logisk anledning till något annat. Som exempel lyftes konsekvenser 
gällande byggskedet fram där konsekvenser endast bör redovisas för det kvarvarande delarna, inte 
för det totala projektets hela byggskede.  
 
Svårigheten för projekt under jord är att konsekvenserna efter byggskedet är väldigt små medan 
oron är stor för den tillfälliga byggtiden då konsekvenserna också kan bli betydande, detta är dock 
något som enligt lag inte behöver regleras så omfattande då det inte riktigt prövas i full 
utsträckning, det som behöver prövas är endast det som är permanent kvarvarande efter byggtiden. 
Gällande detta understryks att det tydligt borde enas om att bara redovisas det som ska prövas och 
att övrig upplysning borde ske på annat sätt. Under projektet upplevdes oenigheter inom 
kommunen där människor tycker olika vilket också blev tydligt i det stora motstånd som 
Västlänken har mött från olika intressenter. 
 
Då respondenten även har insikt i projektet gällande nya tunnelbanans delprojekt för Nacka-
söderort konstaterades att beskrivningen av konsekvenser under byggskedet var något som även 
FUT i fallet gällande tunnelbaneutbyggnaden har haft problem med. Eftersom det samordnade 
planförfarandet innebär att kommunerna använder sig av MKB:n tillhörande järnvägsplanen till 
deras detaljplanearbete behövde denna MKB omfatta även byggskedet vilket därför krävdes av 
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kommunerna. FUT fick nedslag från kommunerna gällande att enbart redovisa konsekvenser för 
kvarvarande delar där kommunerna istället ville ha med konsekvenserna för hela byggskedet. 
Gällande lagrum och lagändringen av LBJ som har skett medan projektet gällande Västlänken har 
pågått skyndade TRV på processerna på grund av denna ändring för att få klart berörda processer 
innan lagändringen vann laga kraft. Detta för att slippa nya osäkerheter som nästan uteslutande 
uppkommer vid nya direktiv. 
 
Gällande kommunikationen var kontakten haltande. Konsulterna arbetade med väl samordnande 
uppdrag men där det var väldigt uppdelat vilket i sig skapar svårigheter. Det hölls väldigt mycket 
möten som fungerade bra eller mindre bra. Då det var väldigt många inblandade vilket 
konstaterades ha gjort att det blev väldigt komplicerat att kommunicera. Projekteringen gick trots 
allt bra och kommunikationen fungerade ändå väl över lag men att den blev besvärlig att få till på 
grund av organisationen. Att få ihop alla inblandade var den stora utmaningen då det fanns så 
många gränssnitt i utformningen av organisationen till följd av den uppdelade upphandlingen och 
grupperingen. Man vidtog åtgärder för detta, bland annat i form av samverkansövningar som var 
lyckade. Något negativt som lyfts fram är dock att viss kommunikation ändå uteblev på grund av 
att det var så uppdelat som det var vilket resulterade i problem med kunskapsflöden. Bättre 
kunskapsflöden är något som i efterhand konstateras att det borde ha förbättrats.  
 
Gällande tidseffektivitet poängterar respondent 3 hur TRV arbetade med vad visuell tidsplanering 
genom vad som refereras till som ”lapp-planering”. Detta gav en visuell bild av projektets olika 
delar och på så sätt en bra insyn i hela projektet med en samlad bild av vad som ska produceras och 
hur det skulle gå till. Detta poängteras ha främjat samordningen väl då sambanden blev tydligare. 
Detta resulterade i bättre kommunikation och förståelse för tidsplanen och underlättade de 
nödvändiga förändringarna i MKB:n. För att hålla ihop en MKB poängteras att man måste ha stor 
inblick i projektering och förstå sig på den vilket lapp-planeringen bidrog mycket till. Liknande 
system har funnits i andra projekt hos TRV.  
 
Gällande aktörernas bidragande till tidseffektivitet tyck TRV gällande Västlänken ha haft bra hjälp 
av landstinget vilka tydligt gick ut med att deras roll var att bistå. Även Länsstyrelsen sägs ha varit 
behjälplig. Förankringen fungerade väl men där det dock måste kommas ihåg att myndigheter 
också består av människor. Ansvar och roller var till viss del otydligt och det hade varit bra med 
mer gemensamma kriterier för vad som är tillräckligt för de olika processerna, exempelvis i form 
av en förankrad standard, både vad gäller det tekniska och ekonomiska aspekterna. Politikens 
betydelse lyfts också fram där politiken utgör en komplicerad process som väger in och där den 
styrs av vad folket vill vilket gör dessa ämnen ännu mer känsliga, speciellt mer närmare val. 
 
Gällande möjliga förbättringar konstateras det i efterhand att fokus ibland hamnade på fel saker 
likt många andra projekt där styrningen hade behövt vara tydligare. Västlänken hade en annorlunda 
organisation som blev resultatet av att TRV fick till en enklare upphandling och som initialt troddes 
skulle bli effektivare men som nog istället blev mer ineffektiv då den bland annat ledde till mycket 
förgäves utredning. I efterhand har allt legat inom normalkurvan där det inte skedde något särskilt 
uppseendeväckande. Något som fungerat bra var de skrivregler som fanns som fungerade som 
uppstyrande samordning. 
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6.5.4 Västlänkens	tillståndsprocess	
Tillståndsprocessen föregicks av järnvägsplaneprocessen där arbetet med järnvägsplanen i sin 
helhet redan hade utförts innan arbetet med tillståndsprövningen där de olika processerna 
betraktades som två skilda processer. Ordningen var satt av TRV enligt deras traditionella 
tillvägagångssätt där det poängteras att den förvisso tar lång tid jämfört med exempelvis FU:s nyare 
upplägg men att Västlänken utfördes som TRV brukar gå tillväga. Det traditionella sättet lyfts av 
respondent 4 fram som det sätt som de flesta är vana vid att arbeta med och där FUT:s sätt 
poängteras förmodat kunna leda till en förbättrad tidseffektivitet i och med dess parallella processer 
som av naturliga skäl vinner tid men där respondent 4 poängterar att lyckosamheten över lag inte 
kan avgöras i nuläget då arbetet fortfarande pågår. 
 
Gällande kommunikation skedde den internt främst genom många möten och externt gentemot 
tillsynsmyndigheter, allmänhet och andra aktörer främst genom samråd. Över lag uppfattas 
kommunikationen ha fungerat väl och förflutit likt vad som kan klassas som normalfallet där den 
hanterats på sådant vis ”som man brukar göra” i dessa typer av infrastrukturprojekt, där exempelvis 
samrådsprocessen är reglerad i rådande lagrum. TRV uppfattas över lag ha bedrivit projektet väl 
där de verkat som utförare av ett givet uppdrag och förhållit sig till de krav som finns. 
 
Gällande tidseffektivitet uppges tillsynsmyndigheter över lag ha varit behjälpliga. Det poängteras 
att Västlänken är ett stort projekt i stadsmiljö som gör det väldigt komplext med många sakägare 
som måste få yttra sig. Detta medför att tidsramen för projektet förlängs i jämförelse med andra 
mindre infrastrukturprojekt i mindre komplicerade miljöer men att det är så som det också måste 
vara. Projektet måste få ta sin tid, att förhasta sig leder snarare till senvägar än genvägar. Det 
poängteras att det faktum att projektet genomförs i en storstad ger projektet helt andra dimensioner 
än i vad som kanske kan ses som normalfallet. Den mänskliga aspekten poängteras ytterligare där 
storstadsmiljön innebär att det finns många intressenter som blir berörda på många olika sätt vilket 
resulterar i många gränssnitt. Detta resulterar på så vis i att projektet av naturliga skäl tar mycket 
längre tid än vad som kan tyckas vara normalt. 
 
Som nämnts tidigare har Västlänken fått möta motstånd externt. Det poängteras dock gällande 
denna fråga att TRV mer har haft rollen som utförare av ett uppdrag där preferenser och 
förhållningsparametrar sätts av uppdragsgivaren, i detta fall utifrån transportpolitiska mål. Det har 
lyfts fram tidigare att en bättre kommunikation med allmänheten och övriga sakägare i de flesta 
fall tros resultera i en högre tolerans och hur man åstadkommer detta mer hamnar på en politisk 
nivå som i detta fall blir Göteborgs Stads ansvar. Trafikverket innehar som sagt rollen som 
uppdragstagare där de förhåller sig till det som efterfrågats och där frågan om hur man 
kommunikativt hanterar infrastrukturprojekt i en storstad mer hamnar på en politisk nivå. 
 
6.5.5 Arenastadens	planprocess	
Planarbetet konstaterades ha skett parallellt med tillståndsprövningen där huvudförhandlingar 
gällande tillstånd hölls innan järnvägsplanen är fastställd vilket är annorlunda mot hur TRV brukar 
gå till väga. Arbetet med detaljplanerna bedrevs även samtidigt som arbetet med järnvägsplanerna. 
Det konstaterades att det är FUT själva som har satt processordningen och bland annat tagit beslutet 
att genomgående planlägga allt med järnvägsplan istället för möjligheten att planlägga i enlighet 
med PBL. Beslutet har uppgivits ha varit uppskattat då det har gett tydlighet i arbetet och då det 
anses vara bra att FUT vågar pröva något nytt. Orsakerna till upplägget anses vara möjligheten att 
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korta tiderna för projektets helhet. Det blir också tydligare för allmänheten med en övergripande 
järnvägsplan och MKB för projektet som helhet oavsett kommun och detaljplan som berörs.  
 
Respondent 5 framhöll att det anses vara ett lyckat förfarande då tänket känns rätt, det bland annat 
har funnits möjlighet att justera saker under tidens gång när saker inte redan låsts i tidigare skeden. 
Om första projekten blir bra tros det också att det kommer utgöra en fördel framåt för kommande 
delprojekt då FUT kan dra nytta av erfarenheter från föreliggande projekt och på så sätt få ett 
smidigare förfarande.  
 
Några nackdelar gällande ordningen anses vara det faktum att det är en utmaning att hålla reda på 
allt under arbetet för de involverade samt att fler frågor under huvudförhandlingen kom upp som 
troligtvis inte hade uppkommit med en fastställd järnvägsplan. Det poängteras att det faktum att 
frågor inte stängs under tiden även kan vara en nackdel och utmaning där de ständigt har möjlighet 
att återkomma. Detta uppges ha varit viktigt att ” hålla tungan rätt i mun” och att det även varit en 
utmaning för berörda parter då man gärna tar upp samtliga frågor i samtliga processer. De omtag 
som gjorts gällande utformning anses bero på den pressade tidsplanen och inte det faktum att 
processerna pågår parallellt.  
 
Baserat på erfarenhet från andra infrastrukturprojekt är det ändå samma handlingar som tas fram 
genom denna processordning som i den mer traditionella processordningen vilket innebär att det 
inte är några jättestora skillnader arbetsmässigt. Tidsmässigt har projekten haft uppsatta tider och 
prioriteringar inom FUT mot parter såsom kommuner och Länsstyrelsen gällande deras 
granskningar och yttranden. Det har varit positivt att vara så många som samtidigt arbetar med 
liknande processer för olika delprojekt. Dock poängteras risken med att råka blocka varandra i de 
olika projekten för att man är så pass många med så pass många saker pågående samtidigt. 
 
Det svåraste gällande gränsdragningen har varit detaljerna och de så kallade finliret, vad som ska 
stå i vilken handling där korsläsningen har varit svår. Över lag har gränsdragningen varit tydlig där 
exempelvis järnvägsplanen i huvudsak omfattar markanspråk och inte prövar exempelvis buller 
under byggskedet som därav tydligt hamnar i tillståndsprocessen. Konsekvenser under byggskedet 
adresserades i tillstånds- MKB:n och blev där utöver en bilaga till järnvägsplanens MKB. 
Utarbetade styrdokument från FUT har även varit till stor hjälp för de aktuella projekten. 
Processordningen har förankrats väl hos tillsynsmyndigheter och gränsdragningen mellan 
processerna har varit lyckad då den varit tydlig och väl förankrad. Generellt gällande rådande 
lagstiftning är den tydlig. Respondent 5 poängterar dock att den uppfattas som långdragen där den 
kanske borde förenklas, dock att detta då mycket blir en fråga för lagstiftaren.  
 
Gällande aktörerna har det på konsultsidan funnits block för plan- respektive tillståndsarbetet. 
Internt har kommunikationen skett genom blockmöten där det har försäkrats att båda MKB:er 
synkar. Det har hållits projektmöten varje vecka och det har upplevts finnas en stor vilja att 
samverka. De gemensamma samråden har fungerat väldigt bra. Detaljplanearbetet sköttes hos 
kommunerna samordnat med järnvägsplanearbetet genom en tight kommunikation, även många 
andra frågor löstes med inblandade kommuner. Kommunerna ville exempelvis specifikt ha med 
byggskede i MKB även om det egentligen inte prövas i planprocessen. Många möten hölls där alla 
parter tros känna sig väl informerade.  
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Vad gäller allmänheten har folk över lag varit väldigt positiva till en ny tunnelbana. Dock tros 
gemene man nog tycka att det är svårt att förstå och ta till sig de olika processerna som pågår där 
man får flera kallelser skickade till sig med olika syfte. I alla projekt av dessa slag är det alltid en 
utmaning att nå fram till de personer som är berörda. Det poängteras att detta kan göra att 
huvudsyftet med samråden, att få berörda informerade och att få in deras synpunkter, går lite 
förlorat vilket är väldigt synd.  
 
Gällande tidseffektivitet konstateras det positiva ha varit det effektiva arbetssätt som har bedrivits 
med en positiv anda och ett stort driv framåt. Det negativa har varit den väldigt pressade tidsplanen. 
Länsstyrelsen har varit ett jättebra stöd. Med avseende specifikt på tidsramen fanns det i och med 
Stockholmsförhandlingen en initial tidsplan som dock har ändrats. Detta beror till stor del på att 
det vid tidpunkten för tecknande av Stockholmsförhandlingen fanns bestämd sträckning men inte 
detaljprojektering tekniskt. Detta tar tid som inte bör underskattas där det också finns en 
kostnadsram att hålla. Utöver tidsplanen från Stockholmsförhandlingen har det funnits 
projektspecifika tidsplaner samt tidsplaner mellan projekten gällande vad som har prioritet. Dessa 
har innehållit skarpa förutsättningar som varit svåra att upprätthålla. En möjlig förbättring som lyfts 
fram då det är så mycket som hålls i gång samtidigt är att ytterligare förtydliga roller och ansvar 
där tydligare roller underlättar och tydliggör vilken kommunikation och information som behöver 
förmedlas. 
 
Gällande Stockholmsförhandlingen poängteras att den inte ersatt det som fortfarande måste göras, 
planeringen måste ändå lösas. Stockholmsförhandlingen konstaterades ha bidragit med att 
finansiering och sträckning redan var löst på förhand men att andra tuffa frågor fortfarande kvarstod 
utöver överenskommelsen. Att ha avtalet i har gett en grund att stå på men med fortsatt mycket 
kvarstående arbete utöver det som behövts lösas under processernas gång. Avtal kan vara både ett 
stöd och en begränsning. I efterhand konstateras även att en tillåtlighet också kanske gett mer 
byråkratisk tyngd men samtidigt var alla var överens om att en tillåtlighetsprövning inte var 
nödvändig. 
 
Baserat på erfarenhet från tidigare projekt har den stora skillnaden varit att arbeta i en helt ny 
förvaltning där FUT har arbetat fram nya anvisningar baserat på kunskap och erfarenhet från bland 
annat både landstinget och TRV. Det har varit väldigt positivt att kunna träffa alla planhandläggare 
för de olika delprojekten där man kunna utbyta idéer och erfarenheter med varandra. Det har funnits 
ett stort förvaltningsstöd i frågor med stora fördelar av att ha så mycket kompetens inom 
förvaltningen att bolla med tack vare FUT.  
 
I det stora hela har det inte funnits något specifikt som skulle kunnat ha gjorts betydelsefullt bättre 
varken processmässigt och handlingsmässigt. Tidsplanen skulle möjligtvis kunnat ha gett mer 
utrymme för utredning och beslutsunderlag innan skarpa planhandlingar för samråd färdigställdes. 
Men samtidigt så är det ju då som man får in synpunkter från allmänhet och tredje part. Angående 
speciella lärdomar från aktuellt projekt har det varit speciellt att arbeta i en ny förvaltning där det 
varit väldigt spännande men ibland också frustrerande då det är ett stort arbete att bygga upp en 
förvaltning organisatoriskt såväl som administrativt och i den inrymma ett flertal så stora projekt 
som tunnelbaneutbyggnaderna. 
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6.5.6 Arenastadens	tillståndsprocess	
Återigen konstaterades det av respondent 6 att FUT inledde båda processerna, plan- respektive 
tillståndsprocessen samtidigt där de har pågått parallellt med bland annat gemensamma samråd. 
Processordningen har uppfattats som fördelaktig och lyckad, framför allt gällande de stora 
samråden som hållits i form av öppna hus där man har lyckats göra en väldigt formell sak till en 
avslappnad process. 
 
Mycket förberedelser har gjorts gällande utformning av ansökan vilket ledde till flera olika förslag. 
Tillståndsprocessen och dess MKB har generellt en mindre omfattning men där den i aktuellt fall 
har utformats med god marginal. Under utredningarna har man varit konservativa i bedömningarna 
där man inte har knutit förslag till villkor i miljödomsansökan till någon konkret nivå vilket varit 
det som ansöks om i många andra stora infrastrukturprojekt i Sverige. Man har istället gjort studier 
mer generellt och gått mer på var påverkan sker över lag och därefter utrett utifrån det. Ett stort 
utredningsområde definierades tidigt i tillståndsprocessen vilket användes som underlag för 
samråd. Detta område resulterade senare i ett influensområde för grundvatten där man har varit 
konservativ i avvägningen. Planarbetet och dess MKB har avgränsats mer exakt av den fysiska 
utformningen. 
 
Processordningen har satts gemensamt inom den nygrundade förvaltningen där det upplevdes 
finnas möjlighet att påverka ordningen. Man var sägs ha varit tidiga med att ta in erfarenheter från 
andra projekt och hade bra tydlighet från början. FUT:s sätt att arbeta ställer mer krav och ger ett 
ökat behov av samordning och kommunikation internt mellan projekteringsledare och tillstånds- 
respektive planhandläggare. Man har kunnat göra mycket utredningar som kommit till nytta och 
där det inte är mycket som har varit förgäves. En del utredningar har först gjorts på fel lokalisering 
då järnvägsplanen och sträckan inte varit fastställd och förankrad, men däremot har ingenting i 
slutänden gjorts som inte har varit till nytta någonstans. Det poängteras att man tvingas ta del av 
projekteringen på ett annat sätt och på så sätt blivit mer insatt vilket haft med sig många fördelar, 
exempelvis att man tidigt kunnat projektera in nya lösningar på uppkomna problem. Över lag har 
det varit en lyckad ordning men som dock krävt mycket möten. 
 
Arbetena med de olika MKB:erna skedde som sagt parallellt där det diskuterades mycket internt 
och externt inom och mellan sakfrågorna. Tillstånds- MKB:n har ett naturligt stort fokus på 
grundvatten men där man även beskriver vissa övriga miljökonsekvenser, t.ex. utsläpp till vatten, 
buller och vibrationer. Prövningen sker utifrån kap. 11 MB men beskriver även konsekvenser 
utifrån kap. 9 MB. Man har tidigt förankrat gränsdragningen hos respektive myndighet där 
länsstyrelsen verkar som tillsynsmyndighet gällande konsekvenser omfattade av kap. 11 medan 
kommunerna verkar som tillsynsmyndighet gällande konsekvenser omfattade av kap. 9. Dessa 
förankringar har genomförts genom samlade möten så som tidigt samråd, detta för att tydliggöra 
för alla inblandade vilken process som tar upp vad.  
 
Gränsdragningen mellan de olika processerna betraktas som lyckad där man har haft väldigt bra 
instrument till hjälp internt i form av tolkningsverktyg som etablerat en tydlig och gemensam rutin.  
Det sägs ha utförts ett gediget arbete från början som förankrades hos tillsynsmyndigheter och som 
sedan har följts vilket har varit till stor hjälp gällande framför allt förtydligandet av 
gränsdragningen mellan plan- respektive tillståndsprocessen. FUT:s stab utarbetade riktlinjer, 
direktiv och rutiner. Arbetet var uppdelat i projektgrupper med konsultgrupper inom respektive 
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projekt som jobbade med att ta fram underlag. Externt har kontinuerlig kontakt hållits med 
tillsynsmyndigheter och enskilda fastighetsägare. 
 
Kommunikationen inom tillståndsarbetet har främst bestått utav temamöten som fungerade som 
arbetsmöten. Riktlinjer togs då fram och det klargjordes hur upplägget skulle komma att se ut. 
Mötena har hållits beroende på teknikområden. Det som varit positivt är att det varit en god 
sammansvetsning av konsulter och FUT där det varit högt i tak vilket gjort att man på ett lyckat 
sätt kunnat ta del av varandras erfarenheter. Däremot har framgången för denna sammansvetsning 
berott på hur väl sammansvetsade konsultgrupperna själva var. En del delprojekt så som 
Arenastaden har haft väl sammansvetsade konsultgrupper från större bolag medan andra har haft 
mindre grupper från flera mindre bolag och där sammansvetsningen med FUT har varit svårare. 
Trots en över lag väl fungerande kommunikation finns det dock ganska mycket ”stuprörstänk 
ändå”. Det poängterades att det i början riktades kritik från konsulterna mot FUT som uppfattades 
var dåligt samordnade internt. 
 
Gällande tidseffektivitet poängteras det att man kunnat dra stor nytta av Citybanan då projektet 
genomfördes i samma stad och där delprojekt Arenastaden har en liknade sträckning som delar av 
Citybanan och därav kunde gå mycket på Citybanans material och dess resultat. De parallella 
processerna har varit tidsmässigt fördelaktigt men att de har krävt mer samordning. Gällande 
aktörernas bidragande till tidseffektivitet har man haft stor hjälp av Stockholm stad i dess roll som 
tillsynsmyndighet som har mycket erfarenhet av liknande projekt sedan tidigare. Solna stad har 
mindre erfarenhet gällande dessa typer av projekt och det har därför varit bra att man samtidigt har 
haft att göra med Stockholm stad i liknande ärenden. Med facit i hand hade man kunnat ha bättre 
förankring med TRV som för detta projekt hade rollen som stor anläggningsägare i och med t.ex. 
Citybanan. Det poängteras att det hade varit fördelaktigt med en bättre dialog och bättre förankring 
gällande utformning. 
 
Tidsmässigt nämns den övergripande tidsplan som fanns från stockholmsförhandlingen. Vidare 
tidsplanering har dock kommit igång för sent och borde ha satts igång tidigare för att på så sätt ha 
fått större tyngd, att på ett bra sätt synliggöra respektive process och hur de hör ihop samt kopplar 
till byggprocessen. De gemensamma samråd som hållits nämns som mycket lyckade. Det har 
däremot resulterat i väldigt omfattande samrådsredogörelser som tar med alla synpunkter som 
inkommit under arbetet och där det svaras i detalj på alla frågor som kommit upp. Resultatet har 
dock varit väldigt lyckat med positiv respons från allmänheten.  
 
Respondent 6 poängterade dock att de parallella processerna har gjort att lokalisering varit en ”het 
potatis” under processens gång där frågan kom upp även under tillståndsprövningen p.g.a. den ännu 
inte var låst. Det poängteras att detta är en ny företeelse för detta projekt och något som kan behöva 
förtydligas i framtiden. Andra lärdomar från Arenastaden var att tidig förankring med berörda 
myndigheter är mycket positivt, det poängteras ha varit otroligt värdefullt att få med deras 
erfarenhet och att tidigt få till ett samarbete. Att det också funnits mycket erfarenhet hos flertalet 
resurser i den nya förvaltningen lyfts fram som mycket positivt. 

7 Diskussion	och	slutsats	
Följande avsnitt utgör en sammanfattande diskussion och avslutande slutsats där dessa har för 
avsikt att svara till studiens syfte och mål. 
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7.1 Hur	gränssnittet	mellan	plan-MKB	respektive	tillstånds-MKB	ser	ut	i	olika	

infrastrukturprojekt	och	hur	omfattningen	för	de	olika	MKB:erna	har	ändrats	
över	tid	

Problemet som uppstod med överklagan av domarna gällande Citybanans tillståndsprövning 
berodde främst på oenigheten kring kraven på vad MKB:n för tillståndsansökan gällande 
vattenverksamhet ska innehålla. Efter Citybanans tillståndsprocess kunde slutsatsen dras att 
tillståndsprövning inte bör avgränsas till att enbart behandla den tillståndspliktiga delen av 
verksamheten. Verksamheten ska istället prövas mot MB:s allmänna hänsynsregler i dess helhet 
där MKB:n ska behandla samtliga miljökonsekvenser av betydande omfattning som verksamheten 
kan tänkas ge upphov till. Arbetet kring Västlänken uppges ha tagit erfarenhet från bland annat 
Citybanan där Västlänkens MKB tillhörande järnvägsplanen beskriver konsekvenser för både 
bygg- och drifttid och där MKB:n för tillståndsprövningen redan från början även innefattade 
miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. MB utöver vattenverksamhet enligt 11 kap. MB.  
 
Även arbetet gällande Arenastaden uppges ha tagit många erfarenheter från Citybanan. Det uppges 
i MKB-dokumenten tillhörande både Arenastadens järnvägsplan och tillståndsprövning ha varit en 
utmaning att hitta en balans i vilka frågor som ska beskrivas i vilken MKB. Det uppges ha varit 
svårt att göra en avvägning utifrån vad det faktiskt är som regleras i dessa dokument och utifrån 
vad som kommit att bli praxis att beskriva. Exempelvis gällande att det har blivit praxis att beskriva 
byggtiden i plan-MKB:n trots att denna inte kan reglera byggskedet samt att MKB:n tillhörande 
tillståndsprövning har kommit att beskriva konsekvenserna för verksamheten i sin helhet istället 
för enbart den verksamhet som prövas. Dessa praxisförskjutningar har lyfts fram som ologiska i 
både nämnda dokument samt av flera respondenter intervjuade för denna studie.  
 
För tillståndsprövningen uppges underlaget behöva vara tillräckligt för villkorsreglering medan 
MKB:n tillhörande järnvägsplanen mer är av beskrivande karaktär gällande omgivningspåverkan. 
MKB:n för tillståndsprövningen i Arenastadens fall uppges dock mer ha fått karaktären av vad som 
i normala fall utgör MKB:n för järnvägsplanen, detta för att få till gränsdragningen mellan de två 
dokumenten. Lösningen uppges ha blivit att ha en kort beskrivning av byggskede i MKB:n för 
järnvägsplan där störningar och hantering av dessa redogörs närmare i en bilaga samt i MKB:n för 
tillståndsprövningen då frågan även regleras där. MKB:n för tillståndsprövningen omfattade initialt 
inte 9 kap. MB men uppges ha innehållit underlag för en fullständig miljöprövning. 
 
Gällande avgränsningen mellan de olika processernas MKB:er uppger respondenter att det tycks 
ha blivit standard att beskriva allt som ”man brukar göra”. De mer avgörande konsekvenserna 
riskerar på så vis att ”drunkna” i all annan information. En del respondenter lyfte även fram detta 
problem och att redovisningen blir så pass övermäktig att nästan ingen, varken av allmänhet eller 
experter orkar ta sig igenom de omfattande dokument som processerna resulterar i. Det poängteras 
att man borde vara mer noggrann med att endast redovisa det som ska prövas då det inte anses 
finnas någon logisk anledning till något annat. I samband med detta konstaterades det att det 
gällande MKB:erna är lätt att man sätter igång massa utredningar av vana utan att förankra att det 
faktiskt behövs i just detta fallet, utifrån vad som ska levereras. Det poängteras av flera 
respondenter gällande detta att det är viktigt med målstyrning redan tidigt i processen så att man 
inte i slutänden inte har gjort allt och lite till. 
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Med detta i åtanke behövs en tydligare förankring av vad som faktiskt ska redovisas i MKB:erna 
och att detta förankras bland alla involverade i ett tidigt skede. Detta är viktigt med avseende på 
effektivitet då det undviker onödiga utredningar som på så vis förgäves tar upp tid och resurser 
samt att de resulterade MKB:erna på ett mer direkt sätt ska kunna fylla sitt faktiska syfte där det 
som det är tänkt att förmedlas faktiskt når fram. 
 
7.2 Orsakerna	till	att	upplägget	ser	olika	ut	i	olika	processer	
Både Citybanan och Västlänken utgör projekt med TRV som huvudman och därav ter sig dess 
traditionella tillvägagångssätt gällande processordningen naturligt. Den största skillnaden mellan 
referensprojekten är FUT:s och Arenastadens tillvägagångssätt med dess parallella plan- respektive 
tillståndsprocesser istället TRV:s traditionella sätt med upprättande av en järnvägsplan först som 
sedan följs av tillståndsansökan enligt MB. Den huvudsakliga bakgrunden till FUT:s upplägg 
uppges vara ambitionen att förbättra tidseffektiviteten.  
 
Både Västlänken och Arenastaden uppges som nämnt tidigare ha dragit erfarenhet från Citybanans 
processer. Det är efter just Citybanan som det också uppgetts ha vuxit fram nya praxis gällande 
upplägg av MKB-dokumenten. Det har idag blivit praxis att alla störningar, både vattenverksamhet 
och miljöfarlig verksamhet prövas när man bygger under mark där respondenter i denna studie 
uppges se tendensen att ribban ständigt höjs och där man näst intill beskriver allt ”för säkerhets 
skull”. Detta lyfts av respondenter fram som ologiskt då det anses frångå det ursprungliga syftet 
med tillståndsprövning för en specifik verksamhet och att det gör att underlaget till prövningarna 
når en orimligt omfattande nivå med material som inte hör till huvudfrågan.  
 
Inga av dessa störningar prövas heller när man bygger ovan mark, varken vattenverksamhet enligt 
11 kap. MB eller miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. MB vilket även det nämns som ologiskt av 
respondenter. Verksamheter under mark kräver förvisso ett större ingrepp i mark men många 
efterföljande störningar som exempelvis buller blir mindre vid tunnlar än vid ytspår. Det ifrågasätts 
därför av respondenter om skillnaden verkligen är så pass stor att skillnaderna gällande 
prövningarnas omfattning för de olika tillvägagångssätten är allt och inget. Respondenter har i och 
med detta lyft fram förslaget att i MKB:erna strikt beskriva enbart det som ska prövas för att sedan 
redovisa allt övrigt på annat vis, med hjälp av kommunikatörer ut till allmänhet och med hjälp av 
tillsynsmyndigheter för övriga konsekvenser.  
 
Själva tillståndsplikten är begränsad till vattenverksamhet. Miljööverdomstolen menade dock i 
fallet gällande Citybanan att det är möjligt att inom ramen för tillståndsprövningen av 
vattenverksamheten även reglera miljöfarlig verksamhet. Även om det är möjligt är det 
nödvändigtvis inte lämpligt och detta är något som det råder delade meningar om. Citybanans 
prövning inkluderade inledningsvis inte miljöfarlig verksamhet, något som man som bekant fick 
avslag på. Västlänkens prövning omfattade både vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet 
medan Arenastaden enbart har sökt tillstånd för vattenverksamhet, även om ansökan innehåller 
underlag för en komplett prövning.  
 
De olika projektens MKB:er tillhörande dess järnvägsplaner har mer liknande avgränsning där de 
i huvudsak beskriver liknande konsekvenser. Byggskedets ”vara eller icke vara” i MKB:erna 
tillhörande järnvägsplaner har återkommit under framför allt intervjuerna där respondenterna 
entydigt lyfter fram svårigheterna med att reglera detta i skedet av framtagande av järnvägsplan. 
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Alla referensprojekts MKB:er tillhörande dess järnvägsplaner omfattar dock byggskedet i mer eller 
mindre omfattning, vilket också poängteras utgöra en av de praxis som vuxit fram. Det framgår 
däremot i Arenastadens fall att Länsstyrelsen inte tagit ställning till byggskedet när man godkänt 
Järnvägsplanens MKB där Länsstyrelsen poängterar att byggskedet inte ingår i järnvägsplanen. 
Gällande Västlänken nämner Länsstyrelsen i godkännandehandlingen för järnvägsplanens MKB 
ställningstaganden gällande vissa konsekvenser under byggskedet. I fallet för Citybanan däremot 
nämns byggskedet inte alls i godkännandehandlingen och Länsstyrelsens förhållningsätt i detta fall 
är därmed inte lika tydligt. 
 
Praxisförskjutningarna som skett gällande avgränsningarna av MKB:erna benämns av 
respondenter som ologisk med argumentet att man bara borde behöva pröva det som saken faktiskt 
gäller. Argumentet gällande tillståndsansökan om att pröva verksamheten i sin helhet är dock på 
sätt och vis förståeligt då det annars kan vara svårt att bedöma eventuella kumulativa effekter. 
Gränsen behöver däremot dras någonstans och det tycks därför krävas ett förtydligande och 
fastställelse gällande detta då många är oense eller åtminstone osäkra gällande frågan. 
 
7.3 Konsekvenser	av	olika	upplägg	för	involverade	gällande	tidseffektivitet	i	

arbetssätt	och	prövningar	mot	myndigheter	
TRV:s upplägg är det som de flesta, både konsulter myndigheter och även domstolar är mest vana 
vid. Det lyfts av respondenter också vara fördelaktigt med avseende på att det är mer fokus på en 
sak i taget vilket på sätt och vis underlättar arbetet genom att begränsa fokusområdet för stunden.  
 
Respondenter med insikt i Västlänken uppmärksammade dock svårigheter med separata processer 
där olika frågor behandlas separat och där olika processer låser varandra. Detta uppges ha försvårat 
kommunikationen både internt och externt utåt till allmänheten. En annan svårighet med separata 
processer som poängteras av flera respondenter är att detta innebär väldigt långa processer vad 
gäller tid, vilket innebär att det ofta sker en viss omsättning av inblandade personer under tiden där 
det ofta kommer in nya konsulter under tidens gång som då måste sätta sig in i vad som varit där 
det ibland kan vara svårt med kunskap- och erfarenhetsöverföring. Gällande Västlänken 
poängterades det ha varit extra många inblandade då TRV gick med på konsulternas efterfrågan 
under upphandlingen gällande mer uppdelade uppdrag mellan flera företag. Som nämnt tidigare 
köpte TRV resonemanget att detta skulle underlätta arbetet men där detta dock innebar fler 
gränssnitt vilket försvårade för samordning och kommunikation. En övergripande intention att 
effektivisera dessa typer av projekt har identifierats med återkommande försök till förbättring på 
olika sätt med olika lyckat resultat. 
 
Arenastadens upplägg har visat sig vara fördelaktigt med avseende på tidseffektivitet samt 
kommunikation, både internt och utåt till allmänhet och andra sakägare. En svårighet uppges dock 
har varit att de parallella processerna ställer stora krav på de involverade där det är mycket som 
pågår samtidigt. Detta är ett förhållandevis nytt sätt att bedriva dessa typer av projekt på där 
konsulter är vana vid det mer klassiska tillvägagångssättet format av TRV vilket till en början 
uppges ha lett till svårigheter gällande samarbete. Även myndigheter uppges till en början ha 
ifrågasatt tillvägagångssättet. Alla involverade måste vara medvetna av innebörden med de 
parallella processerna där många frågor hålls öppna samtidigt och under än längre tid än vad som 
kan tyckas vara normalfallet där kontinuerliga ändringar sker som man måste hålla sig uppdaterad 
kring och anpassa sig efter. Däremot uppges FUT ha lyckats med tydliggörande av avgränsningar 
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och arbetsbeskrivningar som efter att ovanan med det nya arbetssättet har lagt sig uppfattas som 
lyckat. 
 
Bättre samordning har gett bättre processer där ett tydligt samarbete med myndigheter redan från 
ett initialt skede har lyfts fram som en framgångsfaktor av alla respondenter med insikt i FUT:s 
arbetssätt. Den kontinuerliga förankringen uppges ha bidragit till ett gynnsamt samarbetsklimat där 
alla är på samma plan och jobbar med varandra. 
 
Gällande prövningar uppges det även av många respondenter vilket också kan urskiljas från 
dokumentationen av processerna att det råder osäkerhet kring både nyttan med tillåtlighetsbeslut 
samt gällande vad som faktiskt prövas och omfattas av beslutet som ofta har otydliga 
avgränsningar. Tillåtligheten uppges både kunna ge ökad legitimitet till projektet men samtidigt 
också kunna verka begränsande med dess villkor och försvåra efterföljande processer. Både 
Citybanan och Västlänken hade tillåtlighetsprövningar där det framför allt i Västlänkens fall senare 
blev problematiskt under tillståndsprövningen att tolka vad som omfattades av tillåtligheten. 
Arenastaden hade ingen tillåtlighetsprövning vilket alla parter var överens om inte var nödvändigt. 
Detta uppges ha sparat tid då man slapp denna process helt och hållet, dock har det bidragit till att 
lokaliseringen varit en aktuell fråga och en återkommande ”het potatis” under processens gång då 
denna fråga inte blivit fastställd sedan tidigare.  
 
7.4 Kommunikativa	aspekter	mellan	myndigheter,	organisationer	och	allmänhet	
Bättre kommunikation har generellt gett bättre bemötande och tolerans. Respondenter med insikt i 
både Citybanan och Västlänken lyfte fram en bättre kommunikation till allmänhet och andra 
sakägare som något som med facit i hand borde ha hanterats bättre i Västlänkens fall och något 
som fungerat väl i Arenastadens fall. Respondenter med insikt i Västlänken poängterade att den 
försvårade kommunikationen som nämnts tidigare som ett resultat av de separata processerna med 
bristande kommunikation reflekterade illa på projektet då det inte förmedlade en stark bild utåt. 
 
En brist som identifierades i fallet gällande Citybanan var just oenigheten kring krav på vad 
tillståndsprövningens MKB skulle omfatta där FUT har lyckats väl med att utforma tydliga 
förhållningssätt kring detta för involverade handläggare där dessa även i förväg förankrats med 
aktuella tillståndsmyndigheter. 
 
Kommunikationen ut till allmänheten uppges av respondenter till stor del vara en politisk fråga där 
uppdragsgivarna i form av staten, kommuner eller landsting har ett stort ansvar. FUT har gällande 
Arenastaden själva lycktas väl med detta. Något som poängteras vara av stor betydelse för detta är 
de gemensamma samråden som hållits. Gemensamma samråd av ett projekts alla ingående 
processer uppges underlätta för allmänheten att delta samt att främja en helhetsbild av projektet 
även för det involverade där det uppges motverka att något faller ifrån och glöms bort. Detta kräver 
dock noga och tydlig samordning för att kunna genomföras. Bortsätt från höga krav underlättar det 
processerna över lag genom ett bättre tydliggörande som underlättar för smidigare förfaranden. 
 
Gällande avgränsningen mellan de olika processernas MKB:er uppges det som nämnts tidigare ha 
blivit standard att beskriva allt som ”man brukar göra” och även allt ”för säkerhets skull”. Detta 
gör att de avgörande konsekvenserna riskerar att ”drunkna” i övrig information vilket får 
MKB:erna att till viss del tyckas ha förlorat sitt syfte, där de mer kommit att bli något som måste 
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”bockas av” och finnas med i processen istället för att utgöra ett instrument som verkar hjälpande 
i arbetet med att finna bästa möjliga lösning till något som måste åtgärdas. Ett förslag som nämns 
tidigare var att bara beskriva det som man faktiskt behöver beskriva, det som ska prövas, och 
kommunicera det övriga på annat lämpligt sätt där alla får möjlighet att både vara med och bidra 
med åsikter samt ta del av processens förfarande, detta för att på bästa sätt kunna förmedla det som 
faktiskt bör förmedlas i och med detta verktyg. 
 
7.5 Slutsats	
Sammanfattningsvis förväntas FUT:s arbetssätt förbättra många av de svårigheter som identifierats 
för processerna som fortlöpt enligt det mer traditionella tillvägagångssättet men där de verkliga 
effekterna och dock återstår att se då planeringsarbetet ännu inte är färdigställt. Stor vikt har i denna 
studie även lagts på resultatet från genomförda intervjuer men där respondenternas återberättelser 
som tidigare nämnts dock inte ska betraktas som absoluta sanningar då de bygger på deras 
personliga erfarenheter och kan påverkas av deras egna intressen. Resultaten från intervjuerna har 
bearbetats med insikt om att de utgörs av individuella förhållningssätt där intervjuerna därför har 
betraktats som ett erfarenhetsutbyte framför en objektiv informationsinhämtning. 
 
FUTs arbetssätt har enligt respondenter resulterat i bättre kommunikation och samordning över lag 
men där detta dock skett på bekostnad av högre krav på de involverade där de belastas med en 
större arbetsbörda och ansvar. Alla respondenter med erfarenhet av båda arbetssätt har liknande 
uppfattningar om respektive sätts olika fördelar och nackdelar. Alla respondenter tog upp 
fördelarna men också svårigheterna med att driva parallella processer. Det ger en bättre helhetssyn 
och förväntas effektivisera processerna med avseende på tid samtidigt som det ställer högre krav 
på samordning och kontroll. Det traditionella tillvägagångssättet poängteras på flera sätt vara 
enklare att arbeta efter, framför allt då fokus mer ligger på en sak i taget men att detta då bland 
annat tar längre tid. Aktuell lagstiftning har tidigare varit uppbyggd mer för linjeprocesser men där 
ändringar nu förespråkar samordning där parallellt arbete framstår som önskvärt. 
 
Gällande effektivitet får det faktum att det har poängterats att nästan ingen orkar ta sig igenom 
resulterande dokument MKB:na att framstå som just ineffektiva. Det kan spekuleras i varför detta 
sker, men troligtvis till följd av uppkommen praxis och där man just ”för säkerhets skull” redovisar 
allt för att undvika kritik för att något har utelämnats. Detta bidrar dock inte till processernas 
effektivitet över lag då MKB:ernas syfte då riskerar att gå förlorat. Med avseende på avgränsningen 
mellan de olika processernas MKB:er har FUT:s tillvägagångssätt med interna styrdokument och 
tydlig förankring med tillsynsmyndigheter varit gynnsamt då det ger en ökad tydlighet, säkerställer 
gemensamma förhållningssätt till avgränsningarna och leder till en förmodad kvalitetssäkring 
genom att säkerställa att det som behöver behandlas, beskrivas och prövas faktiskt blir det och får 
det utrymme det kräver utan att överskuggas av övrigt material. På så sätt förmodas MKB-
dokumenten bättre kunna uppfylla sitt faktiska syfte  
 
Generellt har det även varit viktigt med tydliga roller, tydliga riktlinjer för arbetet tillsammans med 
förankrade prioriteringar inom verksamheten. Då många aktörer oftast är inblandade i dessa typer 
av projekt är det bra med tydliggjorda roller och ansvar så att det är klargjort för alla berörda vad 
som gäller. Det tycks vara unisont att bättre kommunikation ger förbättrade processer. Detta 
innebär nödvändigtvis inte mer kommunikation är bättre så länge den kommunikation som bedrivs 
är effektiv i den mening att den fyller sitt syfte gällande informationsutbyte. Den mest avgörande 
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faktorn är framför allt den interna kommunikationen vilken möjliggör samarbete, kunskapsutbyte 
och på så vis präglar arbetsgången och resultatet. Den externa kommunikationen är också av stor 
vikt, både ut gentemot tillsynsmyndigheter samt till allmänhet och andra sakägare där tidig 
förankring återkommande har lyfts fram som en framgångsfaktor då det bedrivits samt att tydlig 
kommunikation ut mot allmänheten ökar förståelsen och acceptansen för aktuellt projekt. Gällande 
MKB:er specifikt är det framförallt oenigheten kring krav på dess omfattning och avgränsning som 
tidigare skapat problem och som resulterat i utdragna processer. Även gällande detta problem tros 
bättre kommunikation i form av gemensamma riktlinjer som kommunicerats både internt och 
externt vara framgångsrikt. 
 
Det har som nämnts tidigare föreslagits att man bör bli noggrannare med att bara beskriva det som 
man faktiskt behöver beskriva, det som ska prövas, och kommunicera det övriga på annat lämpligt 
sätt. Här kommer aktörers legitimitet in där aktörers förmåga att arbeta effektivt tros grunda i hur 
legitima dess roller är och hur framgångsrikt dessa etableras. De som definierar avgränsningen 
måste ha tillräcklig legitimitet för att den ska kunna etableras och respekteras. I FUT:s fall har 
respondenter lyft fram den stora kompentens som finns inom förvaltningen och där dess ”höga tak” 
också har poängterats. Det huvudsakliga problemet gällande FUT:s arbetssätt uppges som nämnts 
tidigare vara det stora ansvar som de parallella processerna innebär där något som bör utvärderas 
är vilken typ av stöttning som finns gällande denna fråga. De parallella processerna sparar av 
naturliga skäl tid så länge de förflyter väl men där den ökade arbetsbördan verkar innebära en 
riskavvägning gällande hur långt man kan pressa tiden utan att negativt påverka arbetet. 
 
Den politiska aspekten spelar bevisligen också en viktig del av planprocessen, både vad gäller 
arbetsgång och själva resultatet där rådande politisk agenda sätter ursprungliga transportpolitiska 
mål, påverkar beslutsfattande i formella processer och på så sätt formar även processens 
förflytande. Politiska förändringar så som regeringsskiften har också bevisligen spelat in, främst 
med konsekvenser vad gäller tid. Den politiska processen över lag påverkar tidsaspekten där ju fler 
politiska beslut innebär desto längre processer med ytterligare administrativt arbete. Dessa beslut 
är också direkt avgörande för processgången där inflytandet kan slå olika. Det är här viktigt att alla 
parter kan samarbeta mot samma mål för att uppnå en så effektiv process som möjligt.  
 
Mycket av den kommunikativa aspekten uppmärksammas även vara en politisk fråga. Mycket av 
det motstånd som flera av dessa typer av projekt får möta tros av respondenter kunna åtgärdas 
främst genom bättre kommunikation från politiskt håll. Nyttan och därav motiven för ett projekt 
och dess bokomliggande idéer bör från en politik nivå förmedlas och förankras hos allmänheten, 
de som senare ska komma att nytta resultatet. Detta skulle med största sannolikhet leda till ökad 
förståelse och tolerans för projektet i sin helhet vilket troligtvis skulle förbättra processen överlag 
med ett smidigare förfarande. De intressenter som gällande studerande referensprojekt har satt sig 
emot projekten under processernas gång har verkat utifrån missnöje eller oro och med en 
framgångsrik kommunikation skulle detta kunna undvikas eller åtminstone underlättas. 
 
Även då resultatet är entydigt är studien begränsad till ett litet antal studieobjekt med ett begränsat 
antal intervjuer. På så vis bör inga generella slutsatser dras från denna studie. Resultatet speglar 
tänkbara hypoteser vilka skulle kunna utgöra utgångspunkter för fortsatta studier. Resultatet 
påvisar ett förhållandevis entydigt förhållningssätt bland involverade gällande dessa processer för 
infrastrukturprojekt i Sverige men där detta måste testas vidare för att kunna konstateras.  
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Förslag till fortsatta studier skulle dels kunna vara kopplat till studiens begränsning att testa det 
framkomna resultatet vidare på en bredare skara projekt för att uppnå en mer generell uppfattning. 
Det skulle också vara intressant att undersöka hur uppkomna idéer och förslag (exempelvis 
gällande förslaget att i MKB:erna strikt beskriva enbart det som ska prövas) skulle kunna komma 
att tillämpas och verka praktiskt. En studie skulle kunna göras gällande hur MKB:ers omfattning 
skulle kunna begränsas till en nivå som blir mer lättläslig för intressenter utan att kompromissa 
med dess kvalitet och hur kompletterande kommunikation då skulle kunna ske. Studien har även 
enbart undersökt frågeställningarna ur en synvinkel, utifrån de som är involverade i 
planeringsarbetet. Vidare studier skulle därför kunna höra myndigheter och eventuellt även 
domstolar för att fånga upp deras syn på detta sätt att arbeta då det även påverkar vad de har att 
förhålla sig till. 
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9 Appendix	1:	Intervjufrågor	
 
Bakgrund  

• Vad är/har varit din roll i projektet? 
• Tidigare bakgrund 

o Har du varit involverad i några andra större infrastrukturprojekt 
§ Vad var din roll i dessa projekt? 

 
Plan-/tillståndsprocessen 

• Hur har processordningen sett ut i stora drag? 
o Vem har satt ordningen? 
o Har ni själva kunnat påverka ordningen? 

• Bakgrund till varför man valt att gå till väga så som man har gjort? – Utifrån vilka 
motiv/förväntningar? 

• Uppfattar du den satta ordningen som lyckad? 
o Upplevs den verkat positivt/negativt, underlättat/försvårat? 

(Arbetsgång, samordning, resultat) 
• Vad skulle du säga om aktuellt projekts plan-/tillståndsprocess baserat på din erfarenhet 

från tidigare infrastrukturprojekt? 
o Stora skillnader eller likheter? 
o Fördelar/nackdelar? 
o Kunde man ha gjort något annorlunda för att förbättra utkomsten? Hur skulle du 

vilja att arbetet utformades om du fick välja? 

Lagstiftning 
• Hur har gränsdragningen pågått då det rör sig om samma lagrum? 

o Vad har prövats var?  
o Vem har satt avgränsningen?  
o Har det förankrats hos respektive myndighet? 

• Bakgrund till varför har man valt att gå till väga så som man har gjort? - Utifrån vilka 
motiv/förhoppningar? 

• Uppfattar du gränsdragningen och processens omfång som lyckad? 
o Har den varit tillräckligt tydlig? 
o Har den varit hanterbar/ej försvårat fortsatt arbete? 
o Har den fyllt sitt syfte? (motverkat överlappning/dubbelarbete/glapp) 
o Finns det något gällande gränsdragningen som man kunde ha gjort något 

annorlunda för att uppnå bättre resultat/förenklad process? 
• Vad anser du om rådande lagstiftning och upplägg idag och dess omfång? 

o För mycket/lite reglerat? Hindrar/försvårar den på̊ något sätt eller är den bra?  
o Vad tycker du om de olika processtegen, dess ordning och dess omfattning? (I det 

stora hela vad som ska göras) 
o Är den väl fungerande eller är det något som hindrar? För mycket/lite reglerat? 
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Aktörer 

• Hur har organisationen sett ut i detta projekt? Vilka har varit med och vilka roller/vilket 
ansvar har de haft? (linje- eller projektorganisation) 

• Tycker du att det har funnits tillräcklig tydlighet i de olika aktörernas roller vid olika 
skeden i processen? 

• Tycker du att rätt uppgift/ansvar/roll har legat på rätt aktör? 
 
Kommunikation   

• Hur har kommunikationen i första hand skett? 
o Myndigheter 

§ Synpunkter, avstämningar 
o Allmänhet 

§ Synpunkter 
• Tycker du att kontakten mellan inblandade varit tillräcklig och välskött? 

o Inom sakfrågorna? 
o Mellan sakfrågorna?  
o Har gemensamma intressen behandlats processövergripande eller enskilt inom de 

olika delprocesserna? 
• Har du upplevt att processen har genomförts med en god samverkan? 

o Hur har det gått till? Hur har man arbetat för detta? 
o Har man vidtagit några särskilda åtgärder för att främja en ökad samverkan? 
o Har det fått prioritet/uppmärksammande? 

• Tycker du att ni har haft tillräcklig insyn i varandras arbetssätt?   
• Var finns det eventuellt förbättringspotential och hur skulle det i så fall kunna ske? 

Effektivitet 
• Är det något som varit utmärkande positivt/negativt gällande processens effektivitet? 
• Bidrar aktörerna till en effektivare process? 

o Myndigheter 
o Intressenter (ekonomiska intressen) 
o Kunde man ha gjort något annorlunda för att uppnå en högre effektivitet? 

• Vad skulle du säga om effektiviteten gällande aktuellt projekts plan-/tillståndsprocess 
baserat på din erfarenhet från tidigare infrastrukturprojekt? 

o Stora skillnader eller likheter? 
o Fördelar/nackdelar? 

(Tidsprocess) 
• Har det funnits en gemensam/samordnad tidsplan förankrad på förhand? 

o Uppsatta delmål/riktlinjer? Pressad tidsram eller underordnad andra prioriteringar 
– ”inväntande”/ ”fritt spelrum”? 

• Är det något som fungerat utmärkande bra/mindre bra med avseende på just tid? 
o Vad har detta berott på? 

• Kunde man ha gjort något annorlunda för att effektivisera tidsramen? 
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Projektspecifikt 

• Citybanan: 
o Tillåtlighetsprövades – Positivt eller negativt för efterföljande process? 

§ Arbetsbörda, tidsåtgång 
o (Tillstånd) Låg några tidigare domar från liknande projekt som grund till 

utformningen av tillståndsansökan? 
• Västlänken: 

o Tillåtlighetsprövades – Positivt eller negativt för efterföljande process? 
§ Arbetsbörda, tidsåtgång 

o (Plan) Uppkom några konsekvenser av lagändring under pågående planarbete? 
• Arenastaden: 

o Ingen tillåtlighetsprövning – tror du att det verkat positivt eller negativt för fortsatt 
planeringsarbete? 

o Hur stor fördel tror du Arenastaden har haft av att vara en del av 
Stockholmsförhandlingen? 

§ Väl förankrat projekt, finansiering klar - underlättat fortsatt arbete? 
o Citybanan stoppad p.g.a. finansiering/brister i miljöprövning, Västlänken p.g.a. 

finansiering – Har arbetet med Arenastaden stött på liknande problem? 
o (Plan) Har det fungerat bra med samordnat planförfarande med parallellt 

detaljplanearbete? 
o (Tillstånd) Vad anser du om den parallella prövningen av järnvägsplan och 

tillstånd enl. 11 kap. MB, positivt eller negativt? 
§ (extra arbete med underlag för fullständig tillståndsprövning?) 

 
Lärdomar 

• Någon särskild erfarenhet gällande planläggningen/tillståndsprövningen du tar med dig 
från detta projekt?  

o Utmärkande framgång eller svårighet? 
• Är det något du önskar skulle ha skett annorlunda? 

Avslutning 
• (Sammanfattning) 
• Är det något du vill tillägga?	 	


