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Abstract 
Ever since the introduction of the railway through Stockholm there have been issues regarding 

capacity. Citybanan is a recently built railway tunnel for commuter trains that takes some 

pressure off the heavily frequented stretch of tracks in the center of Stockholm. The project 

took almost 30 years to complete and led to time delays as well as large cost increases. Using 

a theoretic background of path dependence and megaproject theories the planning is being 

examined. The conclusions of this study are that the investigations are influenced by path 

dependence, mainly because the Swedish government early on decided upon reserving money 

to a specific project which did not turn out to be the technically best project. This path 

dependence is related to the megaproject theory that projects that lock onto a specific idea often 

get delayed. The overrun might have been prevented by comparing Citybanan to other finished 

railway projects during early stages of the investigation. 
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1 Inledning 

Sedan 1856 har det funnits järnväg i Sverige. Över tiden har detta utvecklats till att idag bestå 

av 16 500 km spår.1 Den senaste tiden har resandet utvecklats till att bestå huvudsakligen av 

kortare regionala resor där tågpendlingen blivit mer och mer vanlig.2 När tågtrafiken först kom 

till Stockholm byggdes en bro över Riddarfjärden vid Riddarholmen för att leda in tågtrafiken 

till Stockholms centralstation. Denna bro kallas Sammanbindningsbanan och stod färdig år 

1871. Under 1900-talet ökade tågtrafiken markant utan nämnvärda förändringar av spåren och 

framåt slutet av 1980-talet började alternativ undersökas för att utöka kapaciteten inför 

framtiden.3 De huvudsakliga alternativen som togs i beaktning var: Tredje Spåret, den under 

lång tid primära idén som innebar ett ytterligare järnvägsspår bredvid de två existerande spåren 

på bron förbi Riddarholmen, samt olika tunnellösningar för pendeltåg.4  

 

Slutligen, närmare 30 år efter att planerna påbörjades, stod pendeltågstunneln Citybanan 

sommaren 2017 öppen för trafik under huvudstaden. Vägen dit omfattade flera olika statliga 

utredningar och en lång beslutsprocess kantad av olika motsättningar. Till en början verkade 

projektet inte bli särskilt kostsamt, men hårda krav på projektets slutprodukt ledde till en 

slutkostnad på 19,2 miljarder kronor, i 2018 års priser. 5 Projektet hann under sin planerings- 

och byggnadsprocess förvandlas till vad som kallas ett megaprojekt. 

 

Megaprojekt är en term för projekt som kostar mer än 1 miljard US$, tar lång tid att utföra samt 

påverkar miljontals människor. På grund av alla dessa faktorer skiljer sig sättet på vilket ett 

sådant projekt bör hanteras radikalt från ett mindre projekt. Megaprojekt blir vanligare och 

vanligare och tar idag upp en så stor del som 8 % av världens totala BNP.6 I och med att 

megaprojekten blir fler blir det viktigare att förstå historien och lära av det som har hänt. Detta 

för att i framtiden kunna åstadkomma bättre resultat eftersom historien och historiska beslut är 

något som påverkar hur beslut kan fattas i framtiden. Spårbundenhet är ett begrepp som används 

                                                
1 ”Sveriges järnvägsnät”. Trafikverket. 
2 ”Sveriges järnvägsnät” Trafikverket. 
3 ”Citybanans bakgrund”. Trafikverket. 
4 ”Citybanans bakgrund”. Trafikverket. 
5 ”Citybanan i Stockholm”. Trafikverket. & ”Prisomräknaren”. SCB. 
6 Flyvbjerg. “Introduction: The iron law of megaproject management”. 
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för att beskriva just detta; att vägval som görs leder till att utvecklingen formas kring vägvalet 

och följer ett visst spår.7 

 

Planeringsfasen av projektet bakom Citybanan påverkades av många faktorer och olika beslut 

som fattades. Denna uppsats ämnar undersöka huruvida planeringen av projektet påverkades 

av spårbundenhet och urskönja om detta kan ha varit bidragande i den kostnads- och tidsökning 

som projektet drabbades av mot vad som från början var tänkt. Utöver detta kommer Citybanan 

att analyseras med grund i teorier om megaprojekt för att se hur dessa teorier stämmer överens 

även med detta projekt och se om ett annat förhållningssätt hade kunnat dra ner på 

kostnadsökningen och förseningen.  

 

1.1 Ämnesdiskussion 

Sammanbindningsbanan som nu till slut fått avlastning efter 157 år som den enda länken som 

möjliggjort södergående tågtrafik från Stockholm har genom åren transporterat miljontals 

människor. 8 Nu är det Citybanan som är ett nytt beständigt element i Sveriges infrastruktur. 

Stora tekniska projekt som Citybanan genomsyrar vår omvärld i alla delar av samhället och 

eftersom fler och fler megaprojekt påbörjas blir det alltjämt mer relevant att förstå hur dessa 

projekt fungerar. Att koppla ihop forskningen om megaprojekt med spårbundenhet är relevant 

eftersom utvecklingen av framtida infrastruktur är starkt beroende av vad som beslutats om i 

det förflutna.  

 

För att genomföra denna studie kommer först en bakgrund till forskning inom fältet för 

megaprojekt liksom infrastruktur i Sverige att diskuteras. Därefter kommer den teoretiska 

bakgrunden fördjupas inför de empiriska avsnitten. Empirin kommer behandla material som 

låg till grund för byggandet av Citybanan. Detta kommer sedan analyseras, med grund i 

spårbundenhet och megaprojektsteori.  

 

 

 

 

                                                
7 Bladh. ”Spårbundenhet”, s.671-672. 
8 ”Citybanans bakgrund” Trafikverket. 
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1.2 Syfte & Frågeställning 

Projektet som blev Citybanan drog ut på tiden och ökade kraftigt i slutkostnad jämfört med vad 

som först budgeterades. Utöver detta behölls även under lång tid en grundidé, Tredje Spåret, 

som dock aldrig genomfördes. Målet med att undersöka planeringsfasen bakom detta projekt är 

att belysa hur projektet förhåller sig i relation till teorier om megaprojekt, med syfte att se om 

det går att dra lärdomar inför framtiden för att på så vis kunna undvika överskridna budgetar 

såväl som tidsramar. De huvudsakliga frågeställningar jag kommer arbeta efter är: 

 

• Kan tendenser till spårbundenhet urskönjas ur de utredningar som utförts? 

• Hur skulle ett förhållningssätt om Citybanan som ett megaprojekt kunna ha förändrat 

projektets utkomst?  

 

1.3 Begrepp 

Detta avsnitt kommer ge en kort introduktion till begrepp som frekvent kommer att förekomma 

genom hela uppsatsen. 

1.3.1 Citybanan  

Den tvåspårstunnel för pendeltåg som färdigställdes år 2017 och passerar under centrala 

Stockholm. Denna har sträckningen Årsta – Stockholm södra – Stockholm City – Odenplan – 

Tomteboda. 

1.3.2 Tredje Spåret 

Det alternativ av spårutvidgning som innebar ett tredje spår i ytläge, söder om Stockholms 

centralstation, förbi Riddarholmen och vidare till Stockholm södra station. Detta alternativ 

förekommer genom åren i många olika varianter men benämns samtliga som Tredje Spåret. 

1.3.3 Kungsholmenbanan  

Det alternativ i olika varianter som hade inneburit en tågtunnel via Liljeholmen och över 

Kungsholmen för att sedan ansluta befintliga tågspår kring Tomteboda. 
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1.3.4 Banverket 

Syftar till Banverkets östra region som haft ansvar för utredningar kring Citybanan och Tredje 

Spåret sedan verkets uppkomst år 1988. Efter år 2010 har Banverket sedermera blivit en del av 

Trafikverket. 

1.3.5 Dennisöverenskommelsen (eller Dennispaketet)  

Uppkallad efter dess förhandlare, dåvarande Riksbankschefen Bengt Dennis, var detta en 

överenskommelse om en satsning på transporter i och omkring Stockholm. Överenskommelsen 

slöts mellan Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet, nuvarande Liberalerna, i 

Stockholms län och stad i början på 1990-talet och godkändes av riksdag och regering. Det 

Tredje Spåret ingick i denna överenskommelse. Alla projekt i överenskommelsen hann ej 

genomföras innan den upplöstes år 1997.9 

  

                                                
9 ”Dennisöverenskommelsen”. Stockholmsförsöket. 
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2 Forskningsläge 

2.1 Stadsplanering och megaprojekt 

Stadsplanering och projekthantering är stora områden som behandlats av många forskare.10 

Bent Flyvbjerg är en av de forskare som är aktiv inom fältet för stadsplanering och är specifikt 

känd för sina studier kring megaprojekt. Flyvbjerg är även den mest citerade forskaren inom 

området för megaprojekt och hanteringen av dessa och hans forskning är applicerbar vid studier 

i många olika områden däribland sociologi och ekonomisk historia. 11 

 

Flyvbjergs mått på ett megaprojekt är storskaliga projekt som har en kostnad på 1 miljard US$ 

(ca 8,58 miljarder SEK i 2018 års priser) eller mer. Citybanan, med en slutkostnad på 19,2 

miljarder kronor i 2018 års priser, inkluderas alltså i detta begrepp. 12 Fler och fler megaprojekt 

påbörjas och kostnaderna för dessa ökar mer och mer allteftersom tiden går. På grund av detta 

hävdar Flyvbjerg att det blir viktigare att välja rätt projekt och styra dem på ett korrekt sätt och 

det är i just detta hans forskning grundar sig. Han tar upp fyra så kallade sublimes som är 

anledningar till att det tillkommer allt fler megaprojekt. De fyra anledningarna är: tekniska, 

politiska, ekonomiska och estetiska. De tekniska innebär att ny teknik kommer ge upphov till 

anledningar att bygga det bästa och modernaste. Det politiska har att göra med hur politiker vill 

skapa något som de kommer att bli ihågkomna för. Det ekonomiska innebär de inkomster som 

uppstår i form av arbetsmöjligheter och liknande. Och slutligen de estetiska anledningarna är 

det nöjet som designmedvetna får av att bygga vackra skapelser och den skönhet skapelserna 

tillför stadsmiljön.13 

 

Det denna forskning kommer fram till kan i korthet sammanfattas enligt följande. Megaprojekt, 

om de utförs på rätt sätt, kan skapa arbetsmöjligheter, underlätta för allmänheten, förbättra miljö 

genom att byta ut gamla system och så vidare. Saker som kan gå fel i processen är många och 

Flyvbjerg tar upp bland annat risk för försening vid den ofta långa planeringsprocessen, att 

processen låser sig vid en viss idé vilket leder till att andra alternativ inte undersöks noga. Även 

problem med budgetering för oförutsedda händelser samt flera andra risker. Megaprojekten 

                                                
10 Hall, Peter. Great Planning Disasters; Engwall, Mats. ”No project is an island”; Locatelli Giorgio et al. 
“Project characteristics and performance in Europe”. 
11 ”Professor Bent Flyvbjerg”. University of Oxford. & Templeton. ”Flyvbjerg, Bent (1952-)”. 
12 ”USD/SEK”. Avanza Bank.; ”Citybanan i Stockholm”. Trafikverket ; ” Prisomräknaren”. SCB. 
13 Flyvbjerg. ”What You Should Know About Megaprojects and Why: An Overview”. 
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sägs följa ”over budget, over time, over and over again” och det kallar Flyvbjerg ”the iron law 

of mega projects”. Just denna lag är det som utgör paradoxen bakom megaprojekt. Han noterade 

även hur projekts budgetar tenderar att öka med 4,64 procentenheter för varje år 

implementeringen försenas med. Sammanfattningsvis nämner Flyvbjerg hur det under 2000-

talet började bli vanligare att inom politiken diskutera förseningar och underbudgeteringar och 

ta dessa på allvar. Även forskningen på lyckade megaprojekt har fått mer utrymme och därmed 

kan lärdomar dras för andra projekt. 14 

 

Hans Lind och Fredrik Brunes har med hjälp av Flyvbjergs forskning utvecklat ett ramverk och 

analyserat eskalerande kostnader för svenska infrastrukturprojekt. Deras ramverk bygger på att 

identifiera i vilket stadie av ett projekts genomförande flest kostnadsökningar sker. Således 

delar de in projektet i olika delar och finner olika anledningar till förseningar i dessa delar. Det 

som skiljer Lind och Brunes modell från Flyvbjergs är att Lind och Brunes har en beskrivande 

del för att finna var förseningar uppstår och en förklarande del för att förklara dessa. Flyvbjerg 

använder enbart en förklarande del. För att testa varför förseningar uppstår utförde Lind och 

Brunes undersökningar bland personal hos Trafikverket samt hos de företag som utför arbetet. 

Författarnas slutsats är att flest förseningar och kostnadsökningar äger rum i planeringsstadiet 

upp till att den slutliga designen är färdig (vilket också är i linje med exempelvis Flyvbjergs 

tidigare forskning). De förklarande faktorer som de ger starkast stöd till är avsaknad av 

kompetens och optimism. För att bättre undvika framtida förseningar föreslår Lind och Brunes 

en ökad transparens inför allmänheten om projekts utveckling.15 

 

Lind och Brunes kritiserar Flyvbjergs modell med anledning av att de fyra faktorer Flyvbjerg 

använder för att förklara kostnadsökningar inte alltid är helt logiska. De menar att Flyvbjergs 

faktorer är både beskrivande och förklarande och skulle behöva en uppdelning för ökad 

tydlighet kring vad som beskriver en kostnadsökning och vad som förklarar den.16 Denna aspekt 

är värd att fundera över vid användande av Flyvbjergs ramverk och inte bara acceptera det på 

grund av dess spridda användning.  

 

Flyvbjerg har studerat flera olika projekt med sin metodologi, Citybanan är dock ej ett av dem. 

Undersökningen av megaprojektet Citybanan kan påvisa kopplingar till Flyvbjergs teorier och 

                                                
14 Flyvbjerg. ”What You Should Know About Megaprojects and Why: An Overview”.  
15 Lind och Brunes. Explaining cost overruns in infrastructure projects. 
16 Lind och Brunes. Explaining cost overruns in infrastructure projects, s. 562. 
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vidare stärka dennes resonemang. De resultat som bland annat Lind och Brunes fått fram att det 

är planeringsfasen av ett projekt som leder till de stora förseningarna gör att jag valt att fokusera 

min undersökning på denna fas av projektet Citybanan. Nästa avsnitt kommer ta upp forskning 

som vidare fördjupar sig i svensk infrastruktur i diverse fallstudier som berör olika institutioner 

i samhället. 

 

2.2 Tidigare forskning om svensk infrastruktur 

Stadsplanering och genomförande av infrastrukturprojekt i Sverige har behandlats i många 

forskningssammanhang. Magnus Carlsson utreder i sin avhandling beslutsprocesser kring 

byggandet av järnvägsbanorna Mälardalsbanan samt Svealandsbanan. Carlsson undersöker hur 

intressegrupper för de båda järnvägsbanorna uppkom och hur deras relationer till staten såg ut. 

Undersökningen kommer bland annat fram till hur intressegrupperna förlorar sitt inflytande 

över beslutsprocessen efter det att de lämnat in sina respektive förstudier. Detta förklaras med 

att processens karaktär går från att vara mer officiell till att bli informell och diskuterande. 

Sammanfattningsvis lyckades intressegrupperna få sin vilja igenom för att idéerna låg rätt i 

tiden och för att de var lyhörda för den nationella debatten vid framförandet av sina förslag. 

Just dessa aspekter gjorde förslagen mycket allmännyttiga och bidrog till att de kunde bli 

accepterade på en statlig nivå och därmed att de två järnvägsbanorna byggdes.17 

 

Carlssons avhandling beskriver två projekt som låg helt rätt i tiden där det tog 9 år från 

ursprungsidén till godkännande och påbörjande av projektet. Citybanan tog i kontrast till detta 

närmare 20 år (1988 – 2007) för att genomgå samma process. Att undersöka den utdragna 

processen för utökade spårlösningar söder om Stockholm skulle kunna påvisa huruvida denna 

process kanske inte låg rätt i tiden till skillnad från Mälardalsbanan och Svealandsbanan. 

Eftersom tidsperioden kring skiftet mellan 1980- och 1990-tal är densamma skulle det kunna 

finnas likheter i beslutsprocesserna som är möjliga att analysera vidare. Till skillnad från 

Carlsson kommer denna uppsats ha en inriktning mot nationella utredningar utförda av 

myndigheter. 

 

Thomas Pettersson utreder i sin doktorsavhandling tendenser till institutionellt stigberoende 

genom att utföra en fallstudie av transportstödet mellan 1970 och 1995. Begreppet institutionellt 

                                                
17 Carlsson. Det regionala särintresset och staten. 
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stigberoende (eller spårbundenhet) är en vidareutveckling av spårbundenhet och används av 

bland annat ekonom-historikern Douglass C. North för att analysera varför det fortsätter 

uppkomma institutioner inom samhället som inte främjar tillväxt. Petterson kommer fram till 

att transportstödet behöll sin struktur trots förändringar inom övrig regionalpolitik och hävdar 

att detta påvisar stigberoende eftersom transportstödet följde en jämlikhetsideologi istället för 

att tillämpa en tillväxtideologi.18 Analys med avseende på spårbundenhet är något som även 

denna uppsats ämnar göra men på ett annat område än Petterssons. 

 

När det rör forskning om stadsplanering och trafikplanering i Stockholm har Anders Gullberg 

och Arne Kaijser skrivit om hur genomförandet av Stockholms stadsplanering såg ut i 

efterkrigstiden och framåt. Författarna fokuserar på bygget av nya stadsdelar och transporterna 

till dessa och tar upp karakteristik för olika epoker. Stockholm upplevde en mycket kraftig 

expansion i perioden 1945-1970. Den övergripande konsensus som rådde inom politiken för att 

stadens infrastruktur behövde växa ledde till att utbyggnaden av tunnelbana och förorter flöt 

framåt i ett hastigt tempo. Denna period kallar författarna för The Municipal Multi-Family 

Housing Regime (MMF). Ett skifte sker kring år 1970 till den så kallade Private Single Family 

House Regime (PSF). Det blev vanligare med privata byggnationer av enfamiljshus och den 

kraftiga expansionen på statlig nivå hade börjat bli starkt kritiserad. Från cirka 1980 påbörjades 

en ny fas The Commercial Building Regime (CB) där Stockholm gentrifierades och fokus låg 

på innerstaden. Alltjämt saknades en stark koordinerande kraft på en regional nivå vilket ledde 

till att det blev svårare att ta sig fram i staden eftersom få nya trafikleder byggdes. Med 1990-

talets ankomst sattes Dennispaketet ihop ett försök att åter göra omfattande satsningar på 

kommunikationer på en regional nivå i Stockholm. Trots att paketet röstades igenom lyckades 

det aldrig genomföras fullt ut på grund av starka politiska motsättningar. Sammanfattningsvis 

kommer Gullberg och Kaijser fram till att Stockholm, vid tiden då artikeln publicerades (2004), 

ännu befann sig i en situation där olika intressen blockerar varandra och ingen konstellation har 

varit stark nog att påbörja en ny byggnadsregim. 19  

 

Rikard Skårfors gör en mindre övergripande studie än Gullberg och Kaijser och undersöker i 

sin avhandling hur planering och beslutsprocesser kring byggandet av trafikleder i Stockholm 

såg ut och förändrades mellan slutet av 1950- och mitten av 1970-talet. Skårfors kommer fram 

                                                
18 Pettersson. Att kompensera för avstånd?. 
19 Gullberg & Kaijser. ”City building regimes in post-war Stockholm”. 
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till att 1960-talet var kantat av en allmän opinion som var för en snabb och kraftig expansion 

av trafiklederna i Stockholm. Denna konsensus som rådde möjliggjorde snabbt beslutsfattande 

och utförande. Framåt slutet av 1960-talet förändrades denna opinion och det blev svårare att 

genomföra de planerade trafikledsprojekten. Detta förklaras med att det välstånd som rådde 

under 1960-talet väckte konsensus bland politiska partier att genomföra många omfattande 

projekt. Skiftet som ägde rum var när antalet intressenter i regionplaneringen ökade och dessa 

nya intressen var att med opinionsbildning stoppa vidare trafikledsutbyggnader.20 

 

Skårfors avhandling liksom Gullberg och Kaijsers artikel påvisar samma tendenser inom 

Stockholms stadsplanering fast inom olika områden av infrastrukturen. Samma konsensus som 

Skårfors påvisar påverkar trafikledsutbyggnaderna i Stockholm påverkade även utbyggnaden 

av nya bostadsområden. De svårigheter med en ökad expansion som började visa sig kring år 

1970 är något som levt kvar och svarar för misslyckandet med genomförandet av 

trafiksatsningarna i Dennispaketet enligt såväl Skårfors som Gullberg och Kaijser. Stadsmiljö 

och det kulturhistoriska arvet fick en mycket mer central roll i genomförandet av stora 

infrastrukturprojekt snarare än bara den rena expansionen. Det Tredje Spåret (som också var 

del av Dennispaketet) och dess beslutsprocess kan med samma slutsatser som Skårfors, 

Gullberg och Kaijser drar också sägas ha påverkats av antalet splittrade åsikter och 

komplexiteten av projektet. Detta är något jag ämnar undersöka närmre.  

 

2.3 Studier kring Citybanan 

När det kommer till just Citybanan och spårlösningar i Stockholm från 1990-talet och framåt 

finns en begränsad mängd forskning trots att debatten kring byggandet av Citybanan eller 

Tredje Spåret varit högaktuell i media. Hervé Corvellec behandlar, i sin bok, historien bakom 

det Tredje Spåret mellan år 1988 och 2000. Hans metodik gick ut på att gå igenom och kartlägga 

det som skrivits i media om projektet och på så vis förmedla historien. Det framförs hur debatten 

kring det Tredje Spåret skiftar under 1990-talet i och med Dennisöverenskommelsen. De flesta 

var eniga om att Stockholms spårtrafik behövde en utvidgning, vilket även slutligen röstades 

igenom i Dennisöverenskommelsen. Tillvägagångssättet å andra sidan är det som debatteras 

starkt med många olika alternativ tillgängliga. Corvellec hade aldrig för avseende att komma 

med lösningar eller kritik utan ville huvudsakligen klargöra för hur debatten sett ut. Det 

                                                
20 Skårfors. Stockholms trafikledsutbyggnad. 
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analyserades hur de olika parterna i frågan använde sig av argumentation. Sammanfattningsvis 

kommer Corvellec fram till hur de som var för Tredje Spåret använde sig av bevisföring medan 

de som var emot använde sig av argumentation.21 

 

När Corvellecs bok gavs ut år 2002 befann sig projektet i ett skede där framtiden för projektet 

ännu var osäker och beslut inte hade fattats om byggstart. På så sätt kan denna uppsats ge en 

mer övergripande bild nu när slutprodukten, Citybanan, är färdig. Dessutom har denna uppsats 

en infallsvinkel som fokuserar på officiella utredningar snarare än den mediala framställningen 

av debatten. 

 

Just Citybanan har på senare tid undersökts av Johanna Sandquist som i sin magisteruppsats 

diskuterar maktstrukturer i beslutsprocessen bakom projektet. Hon undersöker framförallt hur 

allmänheten påverkade beslutet och fokuserar på slutskedet av beslutsprocessen (år 2004 – 

2006). Sandquist kommer fram till svårigheten för den enskildes möjlighet att få sin åsikt hörd 

utan större sammanslutningar som kan föra individers talan. Utöver detta kommer hon även 

fram till att det var omöjligt att förutse vad ett politiskt maktskifte år 2006 skulle påverka inom 

Citybanans beslutsprocess. Detta förklaras med hur politiker agerar olika beroende på om de är 

i maktposition eller i opposition.22  

 

Till skillnad från tidigare forskning ämnar jag att koppla ihop projektets planeringsfas med 

möjligheten att det finns en spårbundenhet bakom de utredningar som gjorts. Utöver detta 

ämnar jag även att se till hur detta projekt förhåller sig till den stadsplaneringskultur som 

Skårfors liksom Kaijser och Gullberg ser tendenser till i Stockholm. Det vill säga att 

avsaknaden av politiska koalitioner starka nog att motstå alla de motsättningar som uppstår lett 

till att övergripande regionala projekt blivit lidande. 

  

                                                
21 Corvellec. På tal om tredje spåret vid Riddarholmen. 
22 Sandquist. ”Citybanan på rätt spår? En fallstudie om maktstrukturerna i processen runt Citybanan”. 
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3 Teori 

3.1 Megaprojekt 

Som tidigare avsnitt antyder är forskningen om megaprojekt högaktuell men en analys av just 

Citybanan saknas. Det kommande avsnittet kommer vidare fördjupa den tidigare forskning om 

megaprojekt som behandlades i avsnitt 2.1 och presentera teorier som senare i uppsatsen 

kommer användas till analys. 

 

Storskaliga infrastrukturprojekt är ofta mycket mer riskabla än mindre projekt på grund av de 

långa planerings- och genomförandetiderna. Dessutom kan det lätt uppstå svårigheter när flera 

olika aktörer försöker besluta om ett projekt vars ambitionsnivå starkt kan variera över tiden. 

Statistik visar på att oförutsedda händelser ofta glöms bort i planeringen och att detta i 

kombination med att planeringsfasen låser sig till en viss idé leder till kostnadsökningar under 

projektets gång, menar Flyvbjerg.23 

 

Flyvbjerg illustrerar hur vanliga kostnadsökningar är genom att visa på data från 58 

järnvägsprojekt i 20 olika länder som hade en snittökning i pris på 44,7 % med en 

standardavvikelse på 38,4 %. Han hävdar vidare att ökningar i pris så stora som 100 % i 

storskaliga infrastrukturprojekt inte är ovanliga. Samtidigt som dessa underbudgeteringar äger 

rum så överskattas ofta den mängd resenärer som kommer använda den nya infrastrukturen. 

Dessa båda leder till missvisande samhällsekonomiska kalkyler.24 

 

Förklaringen för kostnadsökningarna baserar Flyvbjerg på faktorer delvis relaterade till 

anledningarna till att fler megaprojekt uppstår, alltså de sublimes som listades i avsnitt 2.1. 

Förklaringsfaktorerna till skillnad från sublimesen är tre till antalet; tekniska, psykologiska och 

politisk-ekonomiska. De tekniska förklaringsfaktorerna innefattar underbudgetering, dåliga 

prognostiseringsmetoder och liknande. De psykologiska faktorerna relateras till det 

psykologiska fenomenet ”planning fallacy” som innebär att människor har en överoptimistisk 

inställning i sin planering något som även valideras i Lind och Brunes undersökning. 25 De 

politisk-ekonomiska förklaringsfaktorerna har att göra med projektplanerare som avsiktligt 

                                                
23 Flyvbjerg. ”Survival of the unfittest”, s.345. 
24 Flyvbjerg. ”Survival of the unfittest”, s.346-347. 
25 Lind och Brunes. Explaining cost overruns in infrastructure projects. 
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överskattar behovet av ett projekt samtidigt som de underskattar kostnaderna för att på så sätt 

få sin idé igenom.26  

 

Vid intervjuer med planerare och konsulter kring stora projekt i Storbritannien får Flyvbjerg 

reda på att även om planeraren känner till de riktiga kostnaderna för ett projekt är det svårt att 

föra detta vidare till politiker och beslutsfattare på grund av svårigheten att då få pengar till 

projektet. Detta faktum leder till att det ofta är den sämsta infrastrukturen som blir byggd för 

att den ser bäst ut på pappret. Ett sätt som Flyvbjerg för fram för att lösa detta är att använda en 

metod kallad ”reference class forecasting” framtagen av Lovallo och Kahnemann.27 Detta 

innebär att hitta projekt som liknar det aktuella projektet för att på så vis kunna använda statistik 

för att bedöma huruvida det aktuella projektets föreslagna budget är rimlig eller ej.28 

 

Figur 1 nedan visar ett exempel på en sådan referensklass som är utvecklad av Flyvbjerg åt 

Storbritanniens transportdepartement för att kunna användas vid validering av prognoser 

gällande byggande av tunnelbana i Storbritannien. Figuren ska tolkas som att såvida inte de 

som utfört prognostiseringen är mycket bättre än samtliga i referensklassen så är det högst 

troligt att prognosen kraftigt underskattar kostnaden för det aktuella projektet. Därmed borde 

de justera sin prognos i enlighet med referensklassens kostnadsökningar. 

 

 
Figur 1 Kostnadsökning för järnvägsprojekt. Källa: Flyvbjerg. ”Survival of the unfittest”, s.356. 

                                                
26 Flyvbjerg. ”Survival of the unfittest”, s.349-350. 
27 Flyvbjerg. ”Survival of the unfittest”, s.354. 
28 Flyvbjerg. ”Survival of the unfittest”, s.352-355. 
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Vidare anser Flyvbjerg att det överlag måste uppstå konsekvenser då alltför felaktiga prognoser 

presenteras så de organisationer som prognostiserar får incitament att bli träffsäkra. Förslag han 

ger är exempelvis att de som utför prognoser bör dela finansiellt ansvar då det upptäcks att 

missvisande information levererats. Utöver detta diskuterar han även för att straff, 

professionella eller till och med kriminella, borde delas ut till ansvariga personer med tanke på 

hur kostnadsöverskridningar skadar samhället. Andra förslag för att lösa eskalerande kostnader 

inom projekt är att pengar inte bör öronmärkas till ett specifikt projekt av staten utan istället 

bidra med pengar på ett sätt så att mer spelrum finns på lokal nivå så att ett bättre alternativ kan 

tas fram.29 

 

De poänger som förs fram av Flyvbjerg kommer att ställas mot projektet Citybanan för att 

belysa hur stor kostnadsöverskridning som projektet råkade ut för och även diskutera huruvida 

felaktiga prognoser kan ha varit en faktor när det beslutades om att bygga Citybanan. Om detta 

i så fall är avsiktligt utförda är naturligtvis svårt att bevisa eller förkasta men spår av detta ska 

undersökas i de utredningar som uppsatsen kommer att behandla.   

 

En av de faktorer som togs upp i början av detta avsnitt är att projekt kan bli försenade då 

aktörerna i beslutsprocessen låser sig vid en viss idé och därmed inte utreder andra alternativ. 

Detta fenomen är något som påminner om spårbundenhet där det är just denna låsning vid en 

viss idé som i denna uppsats anses vara en slags spårbundenhet. Det följande avsnittet kommer 

att introducera spårbundenhet närmre för att bidra med en djupare förståelse för vad begreppet 

innebär och hur det kommer vara användbart i denna uppsats. 

 

3.2 Spårbundenhet 

Begreppet spårbundenhet myntades av ekonom-historikern Paul David under 1980-talet, då 

som path dependence, och det översätts till spårbundenhet, stigberoende eller vägberoende.30 

Teorin innebär att vägval som görs i någon slags utveckling leder till ett slags beroende som 

bevarar det vägvalet över tid. Ett klassiskt exempel är hur de gamla skrivmaskinernas 

tangentplacering följde dagens QWERTY-layout. Av olika tekniska anledningar var 

skrivmaskinerna tvungna att tillämpa den tangentplaceringen och trots att den inte längre 

                                                
29 Flyvbjerg. ”Survival of the unfittest”, s.359-362. 
30 Bladh. ”Spårbundenhet”, s.671. 
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behöver vara sådan så lever den layouten kvar på de flesta datortangentbord. Med detta exempel 

ville Paul David visa att historien spelar roll genom att en underlägsen lösning ibland kan bli 

den som behålls.31 

 

Douglass C. North använder spårbundenhet för att förklara hur institutioner i samhället fungerar 

och beror av historien. Institutioner definierar North som ”Institutions are the humanly devised 

constraints that structure political, economic and social interaction.”.32 Med detta i åtanke är 

lagar och regler i samhället och även transportstödet i Thomas Petterssons avhandling33 olika 

typer av institutioner. Utöver detta räknar North även konventioner och normer kring beteende 

som en slags institution.34 Spårbundenheten inom institutioner har att göra med hur dessa 

utvecklas i relation till historien. Men i denna spårbundenhet finns inga garantier för att 

utvecklingen kommer att leda till en ekonomisk tillväxt.35 

 

I denna uppsats kommer tecken på spårbundenhet granskas i anslutning till utredningar utförda 

av myndigheten Banverket och hur de har förhållit sig till staten i dessa utredningar. 

Spårbundenhet kommer även att undersökas i huruvida idéer och beslut fattade av staten 

påverkas av en inneboende spårbundenhet. Begreppet kommer också, som nämndes i 

föregående avsnitt, länkas till megaprojektsforskning. För att belysa hur utförandet av 

undersökningen kommer att se ut kommer nästa avsnitt att behandla på vilket sätt materialet 

kommer att användas samt diskutera källornas trovärdighet.  

  

                                                
31 Bladh. ”Spårbundenhet”, s.671-672. 
32 North. Institutions, s. 97. 
33 Pettersson. Att kompensera för avstånd?. 
34 North. Institutions and Economic Theory, s.74. 
35 North. Institutions, s. 109. 
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4 Metod 

4.1 Material & Tillvägagångssätt 

Detta projekt avgränsar sig till att undersöka planeringsfasen bakom megaprojektet som kom 

att bli känt som Citybanan. Undersökningen avgränsar sig vidare till att studera de utredningar 

som gjorts av Banverket, den statliga offentliga utredning (SOU) som utfördes av den så kallade 

Riddarholmskommittén och den på uppdrag av alliansregeringen utförda 

”Ytspårsutredningen”.36 Den tidsperiod som är aktuell är från omkring år 1990 till år 2007.  

 

Det material som används i denna uppsats är utredningar från den tidigare svenska myndigheten 

Banverket. Banverkets utredningar utfördes på uppdrag av Sveriges regering och handlar om 

hur spårtrafiken söderut från Stockholms centralstation borde se ut. De utredningar som denna 

studie kommer ta i beaktning är utförda 1992, 1996, 1999 och 2002. Utredningarna är överlag 

av en objektiv och teknisk karaktär där utredarna listar olika alternativ och förklarar för läsaren 

vad dessa innebär rent byggnadstekniskt och samhällsekonomiskt. Delar av utredningarna som 

kommer att behandlas är de övergripande och förklarande delarna. De tekniska delarna kommer 

bortses från i och med att i det rent tekniska inte finns utrymme för tyckande från myndigheten. 

Myndighetens objektivitet och öppenhet för olika förslag är något som kommer diskuteras i 

analysdelen av denna uppsats. Det rent tekniska, så som hur en bergtunnel byggs eller 

kapaciteten för ett visst tågspår, kommer antas vara objektivt i genomgången av utredningarna. 

 

SOU:n utförd av Riddarholmskommittén 1996 kommer att gås igenom på ett liknande sätt som 

Banverkets utredningar. Denna SOU är inte lika teknisk och utredande utan mer tyckande vilket 

kommer att framställas i genomgången. Detsamma gäller den andra utredningen, kallad 

”Ytspårsutredningen” som utfördes av Hans Rode på uppdrag av alliansregeringen år 2006.  

 

Samtligt material kommer att gås igenom kvalitativt med avsikt att undersöka om det finns 

trender över tid som talar för en spårbundenhet i projektets planeringsfas. Då detta är en 

inomfallsstudie så passar typen av undersökning väl överens med den samhällsvetenskapliga 

metoden processpårning.37 Denna uppsats kommer att låna verktyg av just processpårningen i 

undersökningsstadiet. Processpårning kan kortfattat beskrivas som en metod där en inom-

                                                
36 SOU 1996:121; Rode. ”Ytspårsutredningen”. 
37 Teorell & Svensson. Att fråga och att svara, s. 247. 
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fallsanalys utförs för att hitta mellanliggande orsaker som gör att ett visst fall får en viss 

utkomst. Dessa mellanliggande orsaker får gärna undersökas på en lägre analysnivå och den 

fråga som bör ställas är ”Om teorin stämmer, vad vore då att förvänta av händelseförloppet, 

processen?”.38 

 

I denna fallstudie är det orsaker kopplade till spårbundenhet och megaprojektteorier inom 

diverse utredningar som undersöks för att se om de påverkat processen i sin helhet. För att visa 

tecken på spårbundenhet så kommer det aktivt letas efter delar av utredningen där det verkar 

som om enda anledningen till att en viss lösning tas upp är för att den figurerat i historien och 

inte för att den är tekniskt bättre. De flesta utredningarna har ett uniformt utseende då de alla är 

utförda av Banverket. Detta gör att granskningen av dessa rapporter kan bli metodisk och 

likartad från utredning till utredning. I genomgången kommer jag försöka vara omfattande nog 

så att läsaren får en god inblick i utredningen utan att själv faktiskt behöva läsa den och även 

belägga delar jag anser tyder på spårbundenhet med citat. 

 

Delar som jag kommer lägga vikt vid för att finna spårbundenhet är: Vilka upphovspersoner de 

olika utredningarna haft, hur alternativen förändras från utredning till utredning samt varför och 

hur utredarna arbetat och kontrollerats av uppdragsgivaren, staten. Delar som kommer att 

granskas för att dra slutsatser om megaprojektshantering är förutom de ovan nämnda även hur 

kostnadsutvecklingen för olika förslag sett ut. Teorin bakom megaprojekt och spårbundenhet 

kommer att användas för att belysa de delar som av utredningarna där det finns tecken på att ett 

annorlunda tillvägagångssätt skulle ha kunnat förändra projektets utgång. Om spårbundenheten 

frångåtts eller om projektet skötts på ett annorlunda sätt hade tidsramen eventuellt förkortats 

eller budgeten hållits. 

 

4.2 Källkritik 

Styrkor med det material som används är att det är mycket omfattande och har genomförts med 

jämna mellanrum i projektets planeringsfas och av den myndighet som varit ansvarig för 

projektets planering och genomförande hela perioden. Att det är det utfört av en myndighet 

argumenterar för att de olika alternativen utretts med avseende på samhällsnyttan och utan 

privata vinstintressen i åtanke. Nackdelar med detta utredningsmaterial är att även myndigheter 

                                                
38 Teorell & Svensson. Att fråga och att svara, s. 247. 
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kan favorisera vissa alternativ eller låsa sig vid vissa aspekter av ett projekt. Detta är dock en 

del av det som uppsatsen ämnar granska och är därmed taget i beaktning. 

 

Begränsningar med tekniska beskrivningar är att olika utredare kan ha olika definition av 

samma begrepp eller aktivt välja att vinkla detta begrepp på olika sätt. Två exempel som är 

aktuella i denna uppsats är begreppen kapacitet och byggtid. Kapacitet på järnväg kan snabbt 

bli ett komplext begrepp.39 Vissa använder begreppet kapacitet för den absolut högsta teoretiska 

kapaciteten medan vissa hävdar att kapacitet kräver att en viss reserv måste finnas utöver den 

faktiska kapaciteten. De granskade rapporterna är sällan tydliga med vilken definition som 

används vid ett specifikt tillfälle och är därför en begränsande faktor. Detsamma gäller byggtid 

som av vissa definieras som den faktiska byggtiden medan andra tar hela utredandeprocessen i 

beaktning.   

 

För att sammanfatta den källkritiska diskussionen så kommer de, inom källkritiken, fyra 

centrala kriterierna: äkthet, tid, beroende och tendens att diskuteras. 40 Äktheten betvivlas inte 

då det är utredningar som är framställda av en myndighet i ett officiellt sammanhang och dessa 

utredningar har rekvirerats direkt från myndigheten Trafikverket. Tidskriteriet uppfylls 

eftersom utredningarna är upprättade av den myndighet som utfört utredningarna och har alltså 

författats samtidigt som de ägt rum. När det kommer till beroendekriteriet finns vissa 

osäkerheter. Eftersom Banverket i princip varit ensamma om att utreda spårlösningar i 

Stockholm finns en viss osäkerhet eftersom utredningar utfördes under en lång tid utan att 

bekräftas av någon annan. Först när Hans Rode presenterade sin utredning år 2006 så uppstod 

en separat källa som talade för samma sak som Banverket diskuterat. Riddarholmskommitténs 

SOU tar tekniska lösningar och metoder direkt från Banverket och får därför anses beroende 

till Banverket inom den tekniska aspekten. Det är dock mest de kulturhistoriska aspekterna som 

i denna uppsats lyfts inom just Riddarholmskommitténs SOU och dessa delar är utredda 

oberoende av banverket. Tendenskriteriet, som tidigare diskuterats, uppfylls delvis då 

myndigheten inte ska ha intressen som skulle bidra med en falsk bild av verkligheten. Huruvida 

det faktiskt funnits intressen att påverka projektet är något som kommer diskuteras vidare i 

uppsatsen.  

                                                
39 Meijer & Sicking. ”Ytspårsutredningen: Spårkapacitet och efterfrågan vid utbyggnad av en Ytspårslösning 
genom Stockholm”. 
40 Thurén. Källkritiska principer, Nationalencyklopedin. 
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5 Projektets bakgrund 

När tågtrafiken först kom till Stockholm behövdes en lösning för att bygga ihop Sveriges 

stambanor och leda in trafiken till den nya Centralstationen. Den så kallade 

Sammanbindningsbanan byggdes som en bro över Riddarfjärden vid Riddarholmen för att stå 

färdig år 1871. Denna bro var belägen ungefär där Centralbron för biltrafik går idag. Bron var 

till en början öppningsbar eftersom den låg mitt i en farled för båttrafiken genom Stockholm. 

Detta ledde till svårigheter för den alltjämt ökande tågtrafiken och slutade med att båttrafiken 

leddes om till en led söder om Södermalm men planen var att inom en inte alltför avlägsen 

framtid flytta tågtrafiken genom att bygga en ny centralstation vid Fridhemsplan på 

Kungsholmen. Detta skedde dock aldrig. Det som istället skedde var att det 1947 fattades beslut 

om att tågbron skulle flyttas västerut och gå delvis under några av husen på Riddarholmen för 

att på så sätt ge plats för den nya tunnelbanan och Centralbron. 41  

 

Efter den förändringen kring mitten av 1900-talet fortsatte tågtrafiken utan ytterligare 

förändringar och detta gjorde att Sammanbindningsbanan allteftersom förvandlades till en 

flaskhals kallad ”Getingmidjan”.42 Redan under 1960-talet framfördes förslag om att bygga en 

separat tunnel för pendeltågstrafiken under den befintliga Centralstationen med anslutning till 

tunnelbanans T-Central, detta förslag utreddes dock aldrig närmre. Framåt 1980-talet började 

fler och fler alternativ undersökas för att utöka kapaciteten inför framtiden. De huvudsakliga 

alternativ som togs i beaktning var Tredje Spåret (ett ytterligare spår bredvid de två existerande 

spåren på Sammanbindningsbanan) och olika varianter på tunnellösningar för pendeltåg. De 

byggnationer som ägde rum under 1980-talet var att Stockholms södra station byggdes om till 

att rymma fyra spår och detaljplaner för ett tredje spår mellan Stockholm södra och Söder 

Mälarstrand antogs.43  

 

När 1980-talet slutade kvarstod alltjämt Getingmidjan. Det som såg ut att ändra på detta var att 

det Tredje Spåret var en av de trafiklösningar som innefattades i Dennispaketet. Under början 

av 1990-talet genomfördes flera olika utredningar kring det Tredje Spåret och detta utmynnade 

år 1995 i att regeringen avslog den detaljplan om ett tredje spår som Stockholms stad hade 

antagit. I samband med detta tillsatte regeringen Riddarholmskommittén som skulle ha 

                                                
41 Spårlösningar i Stockholm, november 1992. Banverket, s.14. 
42 ”Citybanans bakgrund”, Trafikverket. 
43 Spårlösningar i Stockholm, november 1992. Banverket, s.14. 
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uppgiften att ta fram förslag där miljön kring Riddarholmen inte skulle störas lika mycket som 

i den avslagna detaljplanen. Det Riddarholmskommittén slutligen kommer fram till är 

ytterligare förslag som innebär att Centralbron ska rivas och byggas om till en tunnel vilket 

därmed skulle ge tågtrafiken möjligheten att expandera utan att göra ytterligare ingrepp i miljön 

på Riddarholmen. Detta alternativ utreds också närmre av Banverket år 1999. 44    

 

1990-talet slutar som det började utan att en lösning har påbörjats och år 2000 ger regeringen 

Banverket i uppdrag att planera för utbyggnad av spårkapaciteten i Stockholm. Banverkets 

förstudie, som detta regeringsuppdrag resulterar i, konstaterar slutligen att det enda alternativet 

som uppfyller regeringens krav är en pendeltågstunnel, Citybanan.45 Utredningen gav upphov 

till vidare fördjupning av kunskapen för att kunna bygga Citybanan. I och med att valet 2006 

ledde till ett politiskt maktskifte ledde detta i sin tur till att den nytillsatta alliansregeringen åter 

ville utreda projektet på grund av de ökande kostnader som fördjupningsarbetet gett upphov 

till.46 

 

Utredningen som då utfördes rekommenderade även den Citybanan och år 2007 fattades det 

slutgiltiga regeringsbeslutet att bygga Citybanan. I januari 2009 påbörjades arbetet och slutligen 

under sommaren 2017 färdigställdes Citybanan för att därmed fördubbla spårkapaciteten 

genom Stockholms stadskärna.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
44 ”Ytspårsutredningen: Historien om tredje spåret”. Banverket 
45 ”Ytspårsutredningen: Historien om tredje spåret”. Banverket. 
46 ”Citybanans bakgrund”. Trafikverket. 
47 ”Citybanans bakgrund”. Trafikverket. 
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5.1 Tidslinje 

En överblick av avgörande händelser för projektet kan utläsas ur tidslinjen nedan. 

 

 
Figur 2 Tidslinje över projektet som blev Citybanan 
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6 Undersökning 

Det följande avsnittet är det som utgör undersökningen i denna uppsats. De sex första 

underrubrikerna behandlar en specifik utredning och kommer att ha samma titel som den 

specifika utredningen. Av de sex utredningar som tas upp är fyra av dessa utförda av Banverket, 

en av den så kallade Riddarholmskommittén och en av Hans Rode, tidigare vägdirektör vid 

Vägverket, med hjälp av experter på området. Därefter kommer en övergripande analys av 

projektets planeringsprocess att utföras. När priser anges i löptexten så avses det års priser som 

gällde vid tiden då utredningen först publicerades. Om 2018 års priser avses kommer detta att 

förtydligas. 

 

6.1 1992 – Spårlösningar i Stockholm 

När Dennisförhandlingarna påbörjades och en spårlösning för Stockholm skulle vara del av 

detta paket föranledde detta utredningen av Banverket år 1992. Utredningen gjordes därför 

huvudsakligen för att ökad kunskap av de olika lösningarna hade efterfrågats i processen för 

Dennisförhandlingarna. I utredningen konstaterades att utbyggnad av den dåvarande 

dubbelspåriga järnvägen mellan Stockholm Central och Årsta borde ha utförts genast för att 

möjliggöra utveckling av lokal såväl som nationell tågtrafik. Utredningen för fram fem olika 

alternativ för kapacitetsökningen i Stockholms spårtrafik. Figuren nedan gestaltar de olika 

lösningarna.  
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Figur 3 Skiss över spårlösningar 1992. Källa: Spårlösningar i Stockholm, november 1992. Banverket, s.3. 

 

Förslag 1 eller den gula rutten i figur 3 är förslaget om ett tredje spår över Riddarholmen och 

en ny järnvägsbro i Årsta. Detta förslag förutsågs vara det billigaste med en kostnad om 1,55 

miljarder kronor och en genomförandetid på cirka fem år. Det var även detta förslag som dittills 

hade förhandlats om i Dennisförhandlingarna. Detta förslag beräknades innebära en 

kapacitetsökning på 16-20 tåg per timme.48 

 

Den röda sträckningen i figur 2 benämns som förslag nummer 3 och är i stort sett det som senare 

kommer bli känt som Citybanan. Detta projekt beräknades kosta 3,4 miljarder kronor och ta 

mellan 6,5 och 8 år att genomföra. Projektplanen innefattade en ny Årstabro samt en 

underjordisk tunnel från Stockholms södra station via en ny underjordisk Centralstation och 

vidare under S:t Eriksplan för att sedan ansluta till befintliga spår, ovan jord, vid Tomteboda. 

Förslag 2 och 4 (lila nyanser i figur 2) är olika alternativ som båda efterliknar förslag nummer 

3. Oavsett vilken tunnellösning så rekommenderade Banverket att den skulle användas till 

pendeltåg medan fjärrtåg och regionaltåg skulle använda de befintliga spåren ovan jord. 

Kapaciteten för dessa tunnellösningar skulle ha inneburit en ökning om cirka 20 tåg per timme. 

                                                
48 Spårlösningar i Stockholm, november 1992. Banverket, 5. 
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En begräsning som Banverket tog upp i utredningen är att tunga lokdragna tåg inte kan färdas 

i tunneln på grund av branta lutningar och därmed begränsa möjligheten till eventuella 

omdirigeringar vid trafikstörningar.49 

 

Förslag nummer 5 kallades Kungsholmenbanan och hade tidigare diskuterats i olika varianter 

och utretts av bland andra SL och Regionplanekontoret. Detta förslag beräknades kosta 3,8 

miljarder kronor och kunna genomföras på 6,5 till 8 år. Förslaget innebar en dubbelspårstunnel 

under Kungsholmen som skulle användas av en del av pendeltågen och ge en möjlig 

kapacitetsökning på cirka 20 tåg per timme. Samma begräsning med branta lutningar gällde för 

Kungsholmenbanan liksom för förslaget Citybanan.50 

 

Utredningen konstaterade att den dåvarande trafiksituationen maximalt innebar 32 tågavgångar 

per timme och den i praktiken maximala gränsen var 40 avgångar per timme även om det 

teoretiskt sett skulle vara möjligt med 48 avgångar per timme. Således skulle Citybanan ha 

fördubblat kapaciteten medan Tredje Spåret skulle ge en praktisk maximalbelastning på cirka 

56-60 tåg totalt per timme.51 

 

Enligt 1992 års utredning Pris (2018 års priser) Kapacitet/timme Byggtid 

Dåvarande 
 

Teoretiskt max: 48 tåg 
 

Tredje Spåret 1,55 Mdr kr (2,17 Mdr) + 16-20 tåg 5 år 

Citybanan 3,4 Mdr kr (4,77 Mdr) + ca 40 tåg 6,5 - 8 år 
Tabell 1: Kostnad (2018 års priser inom parentes), kapacitet och byggtid baserat på utredningen Spårlösningar i Stockholm, 

november 1992. Banverket. 
 

När de olika lösningarna valdes såg Banverket till att de skulle ha tillräcklig kapacitet, kunna 

vara säkra samt innehålla tre stationer för att behålla samma resekvalitet som tidigare. 

Placeringen av rutterna begränsades av de tunnlar och lokaler som redan fanns under centrala 

Stockholm och påverkade även Banverket att hävda att den eventuella nya tunnelsträckningen 

borde gå djupt under staden. Sammanfattningsvis rekommenderade Banverket att det alternativ 

som borde byggas var det Tredje Spåret. 

 

                                                
49 Spårlösningar i Stockholm, november 1992. Banverket, s.9. 
50 Spårlösningar i Stockholm, november 1992. Banverket, s.13. 
51 Spårlösningar i Stockholm, november 1992. Banverket, s.22. 
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Med denna utredning visade Banverket tydligt sin ståndpunkt om att spårkapaciteten var 

tvungen att ökas med en gång och att denna ökning skulle ske genom ett tredje spår. I 

utredningen kan följande citat utläsas:  

 
Banverket vill betona vikten av att kapaciteten snarast utökas på sträckan. 

Banverket kan efter denna utredning konstatera att tidigare gjorda bedömningar kvarstår 

och verket rekommenderar ånyo att kapacitetsförstärkningen på sträckan sker med det 

Tredje Spåret. 52 

 

Detta lämnar inget utrymme att tolka på något annat sätt än det som är skrivet. Med en korrekt 

teknisk bedömning och prognos för framtiden skulle detta beslut vara korrekt att fatta givet att 

utveckling av staden liksom samhällsekonomin var målet. Det Tredje Spåret hade hela tiden 

varit det primära förslaget inom ramen för Dennisförhandlingarna. Inom texten börjar en viss 

modifiering av planerna för att bättre bevara kulturmiljön kring Riddarholmen bli tydlig.  

 
Lösningens konsekvenser för omgivande byggnader och stadsmiljö har redovisats i 

Miljöprogram för Nya spår Stockholms central – Årsta (nov. -91). I olika avseenden har 

förslaget därefter bearbetats i syfte att reducera denna påverkan.53 

 

Detta tyder på att beslutsfattare börjat prioritera stadsmiljön i Dennisförhandlingarna i stället 

för att snabbt få till stånd nya spårlösningar. Tendenserna som Rikard Skårfors urskönjde för 

trafiklederna i Dennisförhandlingarna verkar även ha varit aktuella för det Tredje Spåret. 

Nämligen att försöket att använda 60-talets beslutsformer för att snabbt få igenom stora projekt 

misslyckas eftersom den inneboende komplexiteten och motsättningarna underskattas.54 Utöver 

detta tyder det även på en viss spårbundenhet kring hur det tredje spåret blivit en arbetsidé som 

modifieras istället för att på allvar vända fokus till ett av de andra alternativen. Banverket i sig 

verkar vara fokuserade på att få igenom ett förslag så snabbt som möjligt och verkar prioritera 

den korta byggtiden för det tredje spåret. För att vidare se tecken på spårbundenhet behöver 

skillnaderna mellan de olika utredningsomgångarna granskas. 

 

                                                
52 Spårlösningar i Stockholm, november 1992. Banverket, s.2. 
53 Spårlösningar i Stockholm, november 1992. Banverket, s.5. 
54 Skårfors. Stockholms trafikledsutbyggnad, s. 257. 
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6.2 1996 - Nya spår genom Stockholm 

Den efterföljande utredningen år 1996 utfördes med grund i att regeringen ville att en 

utbyggnad av järnvägen mellan Stockholm södra station och Årsta skulle ske med hjälp av en 

ny Årstabro. Utredningen har detta som förutsättning och redovisar hur kapacitetsökningen 

genom Stockholms innerstad kunde utföras. Denna ökning innefattar ytspårslösningar liksom 

tunnellösningar. Denna utredning uppkom efter det att regeringen i maj 1995 avslagit en 

detaljplan för utbyggnad av det så kallade Tredje Spåret. Denna detaljplan hade tidigare 

godkänts av Stockholms stad i juni 1994.55 

 

Banverket skulle i denna utredning beakta den av riksdagen godkända Dennisöverens-

kommelsen och direktiven var de följande: 

 
Att utreda en ny järnväg för fjärrtåg i tunnel med ny centralt belägen fjärrtågsstation. 

Att utreda en ny järnväg i tunnel, främst för lokaltåg med underjordiska stationer på 

Södermalm, vid Centralen samt på Norrmalm. 

Att utreda ett miljövänligare ytspårsalternativ med mindre intrång på Riddar-holmen och 

stadens vattenrum.56 

 

Denna bild visar de förslag på expansion som Banverket förde fram i denna utredning: 

                                                
55 Nya spår genom Stockholm, augusti 1996. Banverket, s. 2. 
56 Nya spår genom Stockholm, augusti 1996. Banverket, s. 2. 
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Figur 4 Skiss över spårlösningar 1996. Källa: Nya spår genom Stockholm, augusti 1996. Banverket, s.3. 

 

Förslag A, den gröna rutten, gestaltar det Tredje Spåret. Förslag B, den ljusblå rutten, gestaltar 

det som idag är känt som Citybanan och förslag F, den grå rutten, motsvarar en fjärrtågstunnel. 

Förslagen C, D och E är olika varianter av en tunnellösning för pendeltåg. 

 

I denna utredning beräknades i 1996 års priser förslag A, ytspårslösningen, kosta 2,3 miljarder 

kronor. Kostnaden för förslag B beräknades till 5,9 miljarder kronor samt för förslag F 9,7 

miljarder kronor. De övriga tunnelförslagen hade ett pris mellan 6 och 7,5 miljarder kronor. 

Även om inget nytt förslag byggdes hävdade Banverket att 0,5 miljarder kronor skulle behöva 

läggas på att uppdatera de befintliga spåren till den senaste versionen av Banverkets 

signalsystem samt rusta upp Karlbergs station och bredda gångtunneln under Vasagatan på 

Stockholms centralstation.57 

 

 

                                                
57 Nya spår genom Stockholm, augusti 1996. Banverket, s. 3. 
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Enligt 1996 års utredning Pris (2018 års priser) Kapacitet/timme Byggtid 

Dåvarande 0,5 Mdr kr (0,70 Mdr) 48 tåg 2 år 

Tredje Spåret 2,3 Mdr kr (2,93 Mdr) + 20 tåg 4-5 år 

Citybanan 5,9 Mdr kr (7,51 Mdr) + ca 32 tåg 5,25 år 

Fjärrtågstunnel 9,7 Mdr kr (12,34 Mdr) + ca 30 tåg 7 år 
 Tabell 2: Kostnad (2018 års priser inom parentes), kapacitet och byggtid baserat på utredningen Nya spår genom Stockholm, 

augusti 1996. Banverket. 

 

Sammanfattningsvis konstaterade Banverket att tunnellösningarna har en högre kapacitet men 

även en större störningskänslighet. De kalkyler som utfördes visade att ytspårsförslaget liksom 

de olika pendeltågstunnelförslagen hade en liknande samhällsekonomisk nytta medan en 

fjärrtågstunnel hade markant sämre samhällsekonomisk lönsamhet, kapacitetsökningen till 

trots. Utöver detta kommer Banverket även fram till att det Tredje Spåret kan byggas utan att 

byggnader på Riddarholmen påverkas och att vattenrummet påverkas endast på Söderström.58 

Noterbart i denna undersökning att förslaget ”Kungsholmenbanan” plockats bort sedan 

utredningen 1992. 

 

Denna utredning påvisar ökade kostnader för samtliga förslag. Beräkningar visar på att Tredje 

Spåret liksom Citybanan båda har fått en kostnad som ökat med mer än 4,64 procentenheter per 

år som Bent Flyvbjerg hävdar är snittökningen i kostnad för ett projekt per år som byggstarten 

försenas. 59  Redan i direktiven går det att utläsa att Banverket styrts hårdare av regeringen inför 

denna utredningsomgång. De har fått konkreta uppslag som de ska utreda närmre och detta ger 

Banverket ett visst fokus från början. Vidare kan härledas från det tredje direktivet (se ovan), 

att stadsmiljö och kulturarv har haft en hög prioritet då regeringen avslog detaljplanen för det 

Tredje Spåret. Detta är i linje med en institutionell spårbundenhet som inte främjar tillväxt utan 

istället vill bevara äldre byggnader. Det stämmer också överens med Gullberg & Kaijsers 

teorier om att Stockholm saknade en ny stark politisk koalition som kunde stå upp emot de 

motståndskrafter som rådde under tiden för Dennispaketet och få igenom de stora projekt 

paketet innefattade.60 

 

                                                
58 Nya spår genom Stockholm, augusti 1996. Banverket, s. 3. 
59 Flyvbjerg. ”What You Should Know About Megaprojects and Why: An Overview”, s. 11. 
60 Gullberg & Kaijser. ”City building regimes in post-war Stockholm”, s.31-32. 
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Till skillnad från utredningen år 1992 uttrycker myndigheten inte ytterligare vilket förslag de 

föredrar. Enbart att Tredje Spåret och Citybanan har likvärdig samhällsekonomisk påverkan. 

Att utredningen år 1996 har utförliga avsnitt om miljöpåverkan, historien bakom Riddarholmen 

samt resenärsmiljö är tecken på att de starka åsikter som motsatte sig det Tredje Spåret började 

få starkare genomslag. Detta till trots utreds fortfarande förbättringar av detta alternativ och det 

är ett tydligt tecken på en spårbundenhet samt att utredningsprocessen låst sig vid en viss idé, 

vilket Flyvbjerg argumenterar är något som leder till stora förseningar. 

 

6.3 1996 – Spår, miljö och stadsbild i centrala Stockholm 

Efter det att regeringen avslagit detaljplanen för det Tredje Spåret tillsattes år 1995 den så 

kallade Riddarholmskommittén. Denna utredning utfördes i stort sett parallellt med Banverkets 

utredning år 1996, vilken diskuterades i det föregående avsnittet. Riddarholmskommitténs 

utredning presenterades efter det att Banverkets utredning redan var färdigställd. Till skillnad 

från de övriga utredningar som granskas i denna uppsats är denna utredning inte utförd av ett 

statligt verk eller någon med kopplingar till ett. Denna utredning utfördes av en kommitté tillsatt 

av dåvarande chefen för Kommunikationsdepartementet. Kommitténs slutbetänkande lades 

fram som en SOU.   

 

Utredningen av Riddarholmskommittén hade som uppdrag att utreda tre olika typer av 

lösningar:  

• Tunnellösningar för tåg. 

• Tre spår i ytläge som inte skulle förändra och påverka den dåvarande infrastrukturen. 

• Tre spår i ytläge samtidigt som Centralbron skulle omvandlas till en tunnel för biltrafik.  

I och med att dessa lösningar utreddes skulle de kulturhistoriska värdena på Riddarholmen samt 

vattenspegeln på Riddarfjärden lämnas orörda. Under denna utredningsprocess fick 

Riddarholmskommittén ta del av det som Banverkets pågående utredning (Nya spår genom 

Stockholm, augusti 1996) kom fram till.61  

 

Fortlöpande i hela utredningen finns historien och historiska värden som en röd tråd. 

Riddarholmskommittén diskuterar händelserna kring Tredje Spåret så som det varit och drar 

till och med paralleller till 1971 års Almstrid. Almstriden var den symboliska vändpunkten för 

                                                
61 SOU 1996:121, s.12. 
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Stockholms starka stadsbyggnadskultur som behandlats av såväl Gullberg & Kaijser som 

Skårfors. Efter denna vändpunkt fick miljö plötsligt en större tyngd än ständig expansion. 

Namnet Almstrid kommer från den händelse då Stockholms stad år 1971 beslutade att avverka 

ett antal almar för att kunna bygga Kungsträdgårdens tunnelbanestation. Detta väckte folkets 

missnöje och föranledde till slut att politikerna tappad all legitimitet.62 Riddarholmskommittén 

menar att även kring det Tredje Spåret så protesterade många mot det förslag som politikerna 

försökte genomföra som skulle försämra stadsbilden.63 Detta bekräftar vidare uppsatsens 

argumentation som hävdar att det saknades politiska makter med tillräckligt inflytande för att 

få igenom det Tredje Spåret. 

 

Överlag var Riddarholmskommittén för en kapacitetsökning av tågtrafiken och tillförde 

debatten genom att argumentera säkerhetsaspekterna som en viktig del i kapacitetsökningen. 

Om tågtrafiken skulle kunna konkurrera med biltrafiken och ha en hög kapacitet samtidigt som 

oförutsedda händelser skulle kunna inträffa behövdes fler än två spår.64 När det kommer till 

förslag som kommittén för fram så är det i princip uteslutande samma förslag som Banverket 

förde fram i sin utredning år 1996. De argumenterade för att olika tunnellösningar redan hade 

en hög budgeterad kostnad och att det enkelt skulle kunna uppstå problem som ytterligare 

spädde på kostnaderna. Vidare argumenterade de för att de föredrog en lösning med ett tredje 

spår, inte bara för att det var en mycket billigare lösning utan också för att resenärer som 

kommer till Stockholm med tåg skulle få en bättre resupplevelse ovan jord på en bro över 

Riddarfjärden än under jord i en mörk tunnel. Om dessutom miljön kring Riddarholmen kunde 

bevaras och till och med förbättras vore detta förslag det bästa, menar kommittén.65 Detta 

uttalande tyder vidare på de spårbundna tendenser som gjort att det Tredje Spåret har fått ett 

stort symboliskt värde och förekommer som centrum för samtliga utredningar trots att det 

fortsätter utstå starkt motstånd från många parter. 

 

Riddarholmskommitén diskuterar även, till skillnad från Banverket, en tunnellösning för 

biltrafiken vilken skulle innebära att göra om Centralbron till en tunnel, Centraltunneln. Detta 

förslag dök först upp som en idé av Länsstyrelsen och hade fått stort genomslag i media då 

                                                
62 Gullberg & Kaijser. ”City building regimes in post-war Stockholm”, s.26-27. 
63 SOU 1996:121, s.27. 
64 SOU 1996:121, s.40-41. 
65 SOU 1996:121 s.43. 
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Riddarholmskommitén tillsattes.66 Denna tunnel hade tidigare utretts på uppdrag av 

Stockholms stad och beräknats till att kosta cirka 2,7 miljarder och hade som tänkt funktion att 

göra miljön kring Riddarfjärden, där Centralbron går, finare och med mindre direkta 

avgasutsläpp. Här argumenterades för att en Centralbro i befintligt skick, en motorväg med sex 

filer, skulle göra den nya vackrare järnvägsbron med tre spår osynlig. Därmed hävdades det 

vara nödvändigt att ersätta Centralbron med en Centraltunnel. Utöver detta förslag togs även 

ett helt nytt förslag som innebar att göra en tunnel för tunnelbanan, som även den går i ytläge 

över Riddarfjärden jämte Centralbron. Detta förslag saknade dock konkreta tekniska 

genomförandeförslag liksom kostnadskalkyler.67 Riddarholmskommitténs förslag kan 

sammanfattningsvis förklaras som en helhetslösning som går ut på att det Tredje Spåret kan 

byggas om biltrafiken förflyttas till en tunnel.68  

 

Tydligt i denna utredning är att Riddarholmskommittén tar upp många olika förslag och att 

målet med samtliga är strikt att förbättra miljön i centrala Stockholm och därmed även förhöja 

de kulturhistoriska värdena kring Riddarholmen samt göra staden vackrare att beskåda. 

Förslaget som utredningen förde fram skiljde sig från den övriga debatten så till vida att de 

förordade det Tredje Spåret men ville flytta på all övrig befintlig infrastruktur kring 

Riddarholmen. Detta tyder på att järnvägen i sig inte varit problemet utan hur tidigare 

generationer har format Stockholm. Alltså att området kring Riddarholmen som under 1990-

talet ansågs vara viktigt ur en kulturell synvinkel under tidigare årtionden har bortprioriterats 

och nu skulle behöva göras om på nytt för att överensstämma med 1990-talets ideal. Att tidigare 

infrastruktur försvårar för framtida ändringar är i sig en spårbundenhet men något som alltid 

kommer att förkomma vid expansionen av städer. Hade ett förslag som Riddarholmskommittén 

diskuterar genomförts hade det också hamnat inom ramen för ett megaprojekt och det är tydligt 

att se att det skulle kunna förklaras med Flyvbjergs estetiska och politiska förklaringsfaktorer. 

Alltså att utseendet och skönheten i kombination med att politiker vill bygga ett projekt som de 

blir ihågkomna för är en drivande anledning till att ett megaprojektet uppstår.  

 

Att miljön fortsätter vara i centrum ger fortsatt skäl att hävda att det förekommit en institutionell 

spårbundenhet kring det Tredje Spåret som gjorde att tillväxten bortprioriterades. En 

övergripande svaghet med Riddarholmskommitténs utredning är att den i stort sett saknar 

                                                
66 SOU 1996:121, s.27. 
67 SOU 1996:121, s.48-54. 
68 SOU 1996:121, s.56. 
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tekniska genomförbarhetsargument för sin helhetsvision med en nergrävd Centralbro och det 

Tredje Spåret.  

 

6.4 1999 – Järnvägsspår och vägförbindelser genom centrala Stockholm 

Efter det att Banverkets rapport år 1996 hade färdigställts presenterades det ovan diskuterade 

slutbetänkandet från Riddarholmskommittén. I och med deras rekommendation att ett tredje 

spår i kombination med en biltunnel (Centraltunneln), för att ersätta den befintliga Centralbron, 

borde byggas tillsattes en förhandlingsman av regeringen för att finna en finansieringslösning.69 

Denne förhandlingsman fann de tidigare utredningarna bristfälliga. På grund av detta 

presenterades år 1999 ytterligare en utredning av Banverket på uppdrag av regeringen med 

följande direktiv: 

 

Att utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att erhålla en ökad 

järnvägskapacitet. 

Att därvid kombinera det Tredje Spåret med en vägtunnel som ersätter Centralbron. 

Att belysa möjligheterna till förbättring av miljön kring Gamla Stan. 

Att analysera och beskriva alternativens konsekvenser för trafiksystemets funktion, för 

samhällsekonomin samt för stadsbilden och miljön. 70 

 

Sedan utredningen år 1996 har Dennisöverenskommelsen hunnit rivas upp (1997) men trots 

detta kvarstod regeringens löfte om finansiering för en ny Årstabro och det Tredje Spåret. Vid 

tiden för denna utredningen hade regeringen också godtagit förslagen om den nya Årstabron 

och två ytterligare järnvägsspår mellan Årsta och Stockholm södra station. Arbetet hade 

dessutom påbörjats.71 Detta tyder på att det är just miljön och kulturvärdena i Stockholms 

innerstad i kombination med spårbundenheten kring idén Tredje Spåret som gjort att den delen 

av projektet inte kunnat genomföras medan den nya Årstabron, som också var en del av 

Dennisförhandlingarna, är nära byggstart.  

 

Den tillsatta utredningsgruppen valde i 1999 års utredning att analysera två alternativ. 

Alternativ 1 skulle ha inneburit en rivning av Centralbron, den sexfiliga motorväg som löper 

                                                
69 Järnvägsspår och vägförbindelser genom centrala Stockholm, september 1999. Banverket, s.2. 
70 Järnvägsspår och vägförbindelser genom centrala Stockholm, september 1999. Banverket, s.2. 
71 Järnvägsspår och vägförbindelser genom centrala Stockholm, september 1999. Banverket, s.11. 
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utmed Riddarholmen och förbinder Södermalm med Norrmalm, och ersätta denna med en 

tunnel under vattnet ungefär vid samma ställe. Utöver detta även byggnationen av en ny bro 

över Söderström för tre stycken tågspår som därmed inte skulle inkräkta på Riddarholmen. 

Kostnaden för det Tredje Spåret beräknades till 2,4 miljarder kronor och för den nya 

centraltunneln till 6,7 miljarder kronor. Den totala byggtiden beräknades till 7 år.72  

 

Alternativ 2 innefattade att behålla Centralbron och att bygga en ny separat tvåspårig 

pendeltågstunnel (Citybanan). Ingen specifik ny rutt presenterades i denna utredning Banverket 

hänvisade till information från undersökningen utförd år 1996. Detta alternativ beräknades 

kosta 6,1 miljarder kronor och ta 5,5 år att genomföra.73   

 

Enligt 1999 års utredning Pris (2018 års priser) Kapacitet/timme Byggtid 

Dåvarande 
 

48 tåg 
 

Tredje Spåret (& 

Centaltunnel) 

2,4 + 6,7 Mdr kr (11,48 

Mdr) 

+ 20 tåg 7 år 

Citybanan 6,1 Mdr kr (7,70 Mdr) + ca 32 tåg 5,5 år 
 Tabell 3: Kostnad (2018 års priser inom parentes), kapacitet och byggtid baserat på utredningen Järnvägsspår och 

vägförbindelser genom centrala Stockholm, september 1999. Banverket.  

 

Båda alternativen ansågs tillgodose den prognostiserade trafiken för år 2010.74 Den slutliga 

samhällsekonomiska analysen kommer fram till att en pendeltågstunnel i kombination med 

befintlig Centralbro skulle vara samhällsekonomiskt försvarbart medan ett tredje tågspår i 

kombination med en ny Centraltunnel skulle göra upphov till ett underskott på 10 miljarder 

kronor.75 Vinningar i förbättrad stadsmiljö är ej kvantifierbara och alltså inte del av analysen. 

 

Även i denna utredning var miljökraven mycket stora.  

 

En av de viktigaste uppgifterna för denna utredning är att förena bil- och 

järnvägstrafikens krav på kapacitetsstarka och säkra förbindelser genom centrala 

                                                
72 Järnvägsspår och vägförbindelser genom centrala Stockholm, september 1999. Banverket, s.4. 
73 Järnvägsspår och vägförbindelser genom centrala Stockholm, september 1999. Banverket, s.6-7. 
74 Järnvägsspår och vägförbindelser genom centrala Stockholm, september 1999. Banverket, s.8. 
75 Järnvägsspår och vägförbindelser genom centrala Stockholm, september 1999. Banverket, s.64-65. 
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Stockholm med önskemålet att förbättra miljön och göra de kulturhistoriska värdena i 

området kring Gamla Stan mer tillgängliga.76 

 

I denna utredning börjar tydliga tecken på spårbundenhet för hur utredningarna utförs inom 

Banverket synas. Till skillnad från politiken som länge varit bundna vid idén tredje spåret så 

har Banverket börjat fastna för en tunnellösning. Ett tecken på detta är att trots direktiven inte 

längre innehöll tunnellösningen (Citybanan) så valde utredningsgruppen att ta med det förslaget 

i sin utredning. Banverket börjar också rikta en viss kritik mot de åsikter som fördes fram av 

Riddarholmskommittén. Då det återges vad kommitténs slutbetänkande kommit fram till 

påpekas att Banverkets egen utredning ”utgjorde ett väsentligt underlag för den utredning som 

Riddarholmskommittén redovisade samma år” och påpekar att kommitténs vision i delar saknar 

tekniska lösningar liksom kalkyler.77  

 

Regeringen å andra sidan använder de formuleringar som Riddarholmskommittén fört fram i 

sin utredning och hela planeringsprocessen verkar skifta mot att ha Riddarholmens miljö och 

tillgänglighet i fokus snarare än att expandera tågtrafiken. Detta är också ett tecken på den 

spårbundenhet som finns kvar efter Dennisförhandlingarna, där Tredje Spåret ställdes som den 

primära idén och alltjämt inte byts ut mot en ny lösning trots att resterande delar av staden 

behöver förändras för att genomföra den. 

 

6.5 2002 – Förstudie för Citybanan i Stockholm 

I december år 2000 uppmanades Banverket att hitta en tekniskt och finansiellt hållbar modell 

för att öka kapaciteten genom Stockholm. Detta eftersom tidigare utredning inte hade givit 

några möjligheter att rikta planeringen på en viss lösning.78 Uppdraget som Banverket fick 

innefattade att lösningen skulle vara redo att tas i bruk år 2011. I denna utredning valde 

Banverket att studera huvudsakligen tre stycken förslag: Tredje Spåret, en pendeltågstunnel 

(Citybanan) och Kungsholmenbanan.79  

 

                                                
76 Järnvägsspår och vägförbindelser genom centrala Stockholm, september 1999. Banverket, s.16. 
77 Järnvägsspår och vägförbindelser genom centrala Stockholm, september 1999. Banverket, s.11. 
78 Förstudie för Citybanan i Stockholm. Banverket, s.27. 
79 Förstudie för Citybanan i Stockholm. Banverket. 
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Alternativet med det Tredje Spåret utreddes i en variant med den Centraltunnel som förekom i 

1999 års utredning samt i en variant med enbart det tredje tågspåret. Dessa beräknades kosta 

9,9 respektive 2,6 miljarder kronor och ta 7 respektive 5 år att genomföra. I denna iteration 

hävdades åter att det Tredje Spåret kunde byggas utan att påverka Riddarholmens bebyggelse.80 

 

Alternativet pendeltågstunnel är sig likt och utreddes i två av de sträckningar som återfanns i 

1996 års utredning, den ena via Stockholm södra station och den andra via Slussen. De två 

alternativen beräknades kosta 6,7 respektive 7,4 miljoner att genomföra och ta 5,5 år att 

genomföra. Skillnaden nu är att kapaciteten beräknades till 48 tåg per timme istället för tidigare 

32 med anledning av att SL var på väg att köpa modernare pendeltåg.81 

 

Kungsholmenbanan var ett av de förslag som fanns med i utredningen år 1992 men inte tagits 

upp sedan dess. Här utreddes den med ett par olika stationslägen men principen är densamma 

för båda. Det är en tågtunnel, främst för pendeltåg, via Liljeholmen och Kungsholmen som ger 

lika hög kapacitet som pendeltågstunnlarna under Stockholms centralstation. Detta alternativ 

beräknades ha tagit 6 år att genomföra till en kostnad av 6,2 miljarder kronor.82 

 

Denna bild visar en översikt över förslagen. 

 

                                                
80 Förstudie för Citybanan i Stockholm. Banverket, s.42. 
81 Förstudie för Citybanan i Stockholm. Banverket, s.44. 
82 Förstudie för Citybanan i Stockholm. Banverket, s.48-49. 
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Figur 5 Skiss över spårlösningar 2002. Källa: Förstudie för Citybanan i Stockholm. Banverket 

 

Enligt 2002 års utredning Pris (2018 års priser) Kapacitet/timme Byggtid 

Dåvarande 
 

48 tåg 
 

Tredje Spåret 2,6 Mdr kr (3,10 Mdr) + 20 tåg 5 år 

Tredje Spåret (& 

Centaltunnel) 

9,9 Mdr kr (11,82 Mdr) + 20 tåg 7 år 

Citybanan 6,7 Mdr kr (8,00 Mdr) + ca 48 tåg 5,5 år 

Kungsholmenbanan 6,2 Mdr kr (7,40 Mdr) + ca 48 tåg 6 år 
 Tabell 4: Kostnad (2018 års priser inom parentes), kapacitet och byggtid baserat på utredningen Förstudie för Citybanan i 

Stockholm. Banverket. 
 

Utredningen behandlade alternativet om pendeltågstunnel under Stockholms centralstation 

närmast och valde att rekommendera detta. Tredje Spåret förkastades för att det på längre sikt 

saknade den kapacitet som beräknades krävdas år 2030 även om det beräknades klara trafiken 

på kortare sikt kring år 2015. Kungsholmenbanan hade en tillräckligt hög kapacitet för 

prognosen gällande år 2030 men skulle med sitt läge i stan försvåra för resenärer som skulle 
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byta tåg och liknande. Utöver detta beräknades enbart förslaget med en pendeltågstunnel via 

Stockholm södra station vara samhällsekonomiskt försvarbart.83 

 

Banverket hävdar i denna utredning uttryckligen: 

 

Orsaken till att kapacitetsproblemet fortfarande är olöst beror först och främst på 

svårigheten att finna en lösning som jämkar samman behovet av järnvägen med 

Stockholms kultur- och miljöintressen och möjligheterna att finna en 

finansieringslösning.84 

 

Detta stärker vidare den argumentation som bygger på att låsningen vid idén att genomföra 

byggnationen av ett Tredje Spår har gjort att processen försenats. I och med denna utredning 

skedde skiftet där pendeltågstunneln, Citybanan, blev det primära förslaget som utreds vidare 

och så småningom kom att tas upp för regeringsgodkännande. Det är tydligt att Banverket vid 

det här tillfället är noga med att enbart föra fram ett förslag och därvid rekommendera 

Citybanan. De argumenterar med hjälp av kapacitetskrav samt med en samhällsekonomisk 

kalkyl som att Citybanan är den enda fungerande lösningen.  Genom att ha varit så tydliga med 

detta lyckas de bryta den allmänna fixeringen vid att det är en variant av det Tredje Spåret som 

ska byggas. 

 

Att Citybanan funnits kvar genom hela processen, även i de utredningar då tredje spåret varit 

den primära idén, tyder på att Banverket själva blivit låsta vid idén att Citybanan borde byggas. 

Banverkets mål i hela processen får antas ha varit att komma till skott med en expansion av 

tågtrafiken i Stockholm samtidigt som de följer de direktiv som sätts upp av regeringen. När 

regeringen åter lät Banverket utreda utan att sätta upp stränga direktiv kunde Banverket styra 

processen mot det alternativ de trodde skulle få minst motsättningar sett till miljö. Denna aspekt 

visar tecken på den politisk-ekonomiska förklaringsfaktor som Flyvbjerg tar upp som innebär 

att utredare överskattar behov och underskattar kostnader för att få sin vilja igenom. Detta är 

något som kommer diskuteras närmre i kommande avsnitt.  

                                                
83 Förstudie för Citybanan i Stockholm. Banverket. 
84 Förstudie för Citybanan i Stockholm. Banverket, s.25. 
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6.6 2006 – Ytspårsutredningen 

Efter riksdagsvalet år 2006, som innebar ett politiskt maktskifte, valde den nytillsatta 

alliansregeringen att återigen utreda förutsättningarna för en ökad spårkapacitet genom centrala 

Stockholm. Denna tog två cirka månader att utföra och var klar precis innan årsskiftet 

2006/2007. Denna utredning skulle utreda vilka ytspårlösningar som kunde ge en ökad 

kapacitet och skulle besvara följande frågor. 85 

 
1. Kapacitet i förhållande till prognostiserat behov.  

2. Kostnadsuppskattning inklusive samhällsekonomisk bedömning.  

3. Uppskattning av möjlig tidpunkt för byggstart respektive driftstart, med beaktande av 

de lagstadgade fysiska planerings- och prövningsprocesserna.  

4. Översiktlig beskrivning av påverkan på de transportpolitiska målen, med särskild 

betoning på miljömässiga, sociala och kulturmiljövärden. 86 

 

Under utredningen togs två alternativ för ytspårslösningar upp: Ytspår väst och Ytspår öst. Öst 

och väst syftar till på vilken sida om de befintliga spåren som detta Tredje Spår skulle ha byggts 

på. Den östra varianten var en vidareutveckling av det förslag som avslogs av regeringen år 

1995 och den västra varianten ett förslag som avslogs redan år 1994 efter kritik från bland andra 

Riksantikvarieämbetet. Dessa båda alternativ ansågs i denna utredning vara de enda realistiska 

alternativ som skulle innebära ett ytterligare ytspår och av dessa två alternativ kom utredningen 

fram till att det östra alternativet var det bästa.87  

 

I utredningen beräknades ett tredje spår kosta 6,5 miljarder kronor och beräknades tillgodose 

det dåvarande behovet men antagligen inte skulle räcka till kapacitetsmässigt när det väl stod 

färdigt, mellan år 2017 och 2020, eftersom behovet beräknades vara för stort för tre spår mellan 

2014 och 2021. Citybanan å andra sidan beräknades stå färdig 2017 och kosta 15,9 miljarder 

kronor och tillgodose behovet åtminstone till år 2020 och fram till år 2040 med en mer 

optimistisk resenärskalkyl. Citybanan skulle dessutom kunna byggas ut i ett senare skede och 

på så sätt öka kapaciteten ytterligare. Denna möjlighet saknades för ett ytspår. Ur en 

samhällsekonomisk synvinkel kom utredningen fram till att samtliga förslag var olönsamma, 

dock var Citybanan det minst olönsamma förslaget. Även om inget av förslagen hade byggts 

                                                
85 Rode. ”Ytspårsutredningen”, s.3. 
86 Rode. ”Ytspårsutredningen”, s.3. 
87 Rode. ”Ytspårsutredningen”, s.12. 
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kunde en mindre expansion kring Stockholms centralstation innebära en liten kapacitetsökning 

för 400 miljoner kronor. 88 

 

Enligt 2006 års utredning Pris (2018 års priser) Kapacitet/timme Färdigt 

Dåvarande 
 

48 tåg 
 

Nollalternativet 0,4 Mdr kr (0,46 Mdr) + 4 tåg 
 

Tredje Spåret 6,5 Mdr kr (7,48 Mdr) + 16 tåg 2017-2020 

Citybanan 15,9 Mdr kr (18,31 Mdr) + ca 44 tåg 2017 
Tabell 5: Kostnad (2018 års priser inom parentes), kapacitet och tid för färdigställande baserat på ”Ytspårsutredningen”. Rode. 
 

Utredningsförfattaren, Hans Rode, förordade Citybanan på grund av att den inte bara skulle 

lösa behoven i Stockholm utan också möjliggöra en utveckling av Östergötland och Mälardalen. 

Han rekommenderade även att en förhandling om finansieringen för projektet skulle inledas 

direkt och färdigställas senast i mars 2007.89 

 

Denna utredning har en helt annan karaktär än de tidigare utredningar som genomförts i ärendet. 

Genom hela utredningen är det tydligt att författaren är starkt för byggandet av Citybanan och 

ger upprepade gånger exempel på nackdelar med en ytspårslösning jämtemot Citybanan. Dessa 

exempel involverar allt ifrån samhällsekonomisk analys, till kapacitet och påverkan på 

stadsmiljön. I och med att utredningen tydligt tar avstånd från byggandet av det Tredje Spåret 

så frångår den även spårbundenheten som under 1990-talet präglade utredningsförfarandet. Den 

spårbundenhet som länge präglat beslutsfattarna verkar delvis ha kvarstått eftersom 

kulturmiljövärden fortsätter att återkomma i direktiven. Den ansvarige utredaren, Hans Rode, 

utredde projektet för första gången och detta kan ha lett till att utredningen snabbt kunde komma 

till beslutet att fortsätta byggandet av Citybanan. 

 

Noterbart i denna utredningsomgång är att det beräknade priset gått från cirka 8 miljarder till 

drygt 18 miljarder (i 2018 års priser90). Det är svårt att tro att denna prisökning är helt och hållet 

slumpmässig. Merparten av projektets totala kostnadsökning ägde rum under de fyra år som 

gick mellan det att Banverkets förstudie färdigställdes och denna utredning. Denna radikala 

ökning ger ett belägg för Flyvbjergs teorier om att de som prognostiserar för fram ett förslag 

                                                
88 Rode. ”Ytspårsutredningen”, s.6, 48-49. 
89 Rode. ”Ytspårsutredningen” s.7. 
90 ”Prisomräknaren”. SCB. 
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som starkt underskattar de kostnader som projektet innebär för att få sin vilja igenom. Den 

myndighet som arbetat för att få igång ett järnvägsprojekt i Stockholm i drygt 10 år lär vid tiden 

då förstudien presenterades verkligen varit angelägen om att ett slutgiltigt beslut om påbörjande 

av projektet skulle fattas. Med tanke på de osäkerheter kring finansieringen som rådde under 

1990-talet är det inte orimligt att anta att om förstudien år 2002 presenterat ett beräknat belopp 

mycket högre än 8 miljarder, skulle detta ha lett till vidare utredningar av det billigare 

alternativet, Tredje Spåret. Förutom att priset verkar ha underskattats kraftigt i förstudien så 

framställs också fördelarna med en pendeltågstunnel mycket mer än i någon av de tidigare 

utredningarna. Anledningen till att kapaciteten hade höjts kraftigt förklarades med ett stundande 

inköp av nya pendeltåg. Detta må vara sant men kapaciteten verkar ändå ha varit tilltagen i 

överkant med tanke på att den återigen minskas en aning i Rodes utredning, år 2006. Med tanke 

på det händelseförlopp som beskrivits så tyder det på att överoptimism har förekommit hos 

Banverket, avsiktlig eller ej. 

 

6.7 Övergripande sammanfattning & analys 

Detta avsnitt kommer att analysera övergripande trender som framstått i de sex utredningar som 

redovisats i detta kapitel. 

 

Noterbart med Banverkets utredningar 1992, 1996, 1999 och 2002 är att två personer, Riggert 

Andersson och Bengt Bellander, har varit de två ansvariga för utredningarnas projektledning.91 

Också noterbart är att i utredningarna 1992, 1996 och 1999 är samma person (och firma) 

ansvarig för utformning: Bengt Ahlqvist från Ahlqvist&Co Arkitekter AB. 92 Även på andra 

poster inom utredningarna dyker samma namn upp från år till år. Detta kan leda till att dessa 

personer för med sig förutsättningar mellan de olika utredningarna och istället för att utreda 

något på ett helt nytt sätt baserar en ny utredning på den tidigare. Detta förstärker även 

misstanken om att utredningsgruppen ville få igång ett projekt till varje pris och inte längre falla 

offer för de starka motsättningar som projektet fick utstå i sin planeringsfas. Huruvida gruppen 

faktiskt avsiktligt valde att presentera prognoser som underskattade verkligenheten är inget som 

går att bevisa men kan inte uteslutas med den stora kostnadsökningen i åtanke.  

                                                
91 Spårlösningar i Stockholm. Banverket, s. 3. & Nya spår genom Stockholm. Banverket, s.2. & Järnvägsspår och 
vägförbindelser genom centrala Stockholm. Banverket, s.2. & Förstudie för Citybanan i Stockholm. Banverket, 
s.2. 
92 Spårlösningar i Stockholm. Banverket, s. 3. & Nya spår genom Stockholm. Banverket, s.2. & Järnvägsspår och 
vägförbindelser genom centrala Stockholm. Banverket, s.2. 
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Under åren 1988-2007 har Tredje Spåret uppstått och försvunnit i otaliga iterationer som från 

gång till gång skiljer sig i inverkan på stadsmiljön kring Riddarholmen. Överlag verkar det som 

att förslagen fått utstå en stark opposition som värnar om stadsmiljön snarare än en snabb 

lösning på de problem i tågtrafiken som upplevdes redan på 1980-talet. Trots alla dessa 

motsättningar och nedläggningar av idén så har det tagits upp gång efter annan. Just detta 

beteende följer det beteende som Bent Flyvbjerg omnämner som att planeringsprocessen låser 

sig vid ett visst förslag utan att se till övriga alternativ. Jag argumenterar även för att det är en 

konsekvens av spårbundenhet. Spårbundenheten är till definitionen upplagd som att en process 

följer en viss väg, beroende på vilka beslut som fattats i det förflutna. När Tredje Spåret först 

presenterades som alternativ på 1980-talet så fastnade planeringsprocessen vid att försöka 

finslipa detta alternativ till dess att samtliga inblandade parter tyckte det var bra. Det beslut som 

fattades var alltså att bygga det Tredje Spåret trots att detta inte var den tekniskt bästa lösningen. 

Den tekniskt bästa lösningen var redan från början det alternativ som till slut byggdes. Men av 

olika faktorer låg detta förslag länge endast i periferin trots att det utreddes inte mindre än fyra 

gånger inom en 10-årsperiod. Ett ytterligare problem som verkar ha haft inverkan är 

finansieringen. Redan 1993 föredrog Stockholms kommun en pendeltågstunnellösning men var 

inte beredda att betala merkostnaden utöver de från riksdagen utlovade pengarna för det Tredje 

Spåret.93 Just att utlova finansiella medel till ett specifikt projekt är en aspekt som Flyvbjerg 

hävdar kan leda till låsningen vid en viss idé och detta passar väl överens med utfallet i denna 

planeringsprocess. 

 

Den totala slutkostnaden för projektet Citybanan blev 19,20 miljarder (i  2018 års priser). I den 

första granskade utredningen, år 1992 beräknades tunnellösningen som motsvarade Citybanan 

kosta 4,77 miljarder (i 2018 års priser). Detta innebär en slutlig ökning i pris motsvarande 303 

%. Om istället 2002 års utredning väljs där projektet beräknades kosta 8,00 miljarder (i 2018 

års priser) innebär detta en ökning i pris motsvarande 140 %.94 Sett i perspektiv till tidigare 

forskning på infrastrukturprojekt i form av järnvägar är dessa värden mycket extrema. För att 

illustrera hur stor kostnadsökning Citybanan råkade ut för så kan data insamlad av Bent 

Flyvbjerg användas. Flyvbjergs data innehöll 58 separata järnvägsprojekt som hade ett 

medelvärde på prisökning på 44,7 % med en standardavvikelse på 38,4 %.95 De projekt som 

                                                
93 Förstudie för Citybanan i Stockholm. Banverket, s.26. 
94 ”Prisomräknaren”. SCB. 
95 Flyvbjerg. ”Survival of the unfittest”, s.346.  
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studerats av Flyvbjerg antas i denna uppsats anta en normalfördelning. Givet detta kommer 

Citybanans kostnadsökning att befinna sig utanför ett 95 %-igt konfidensintervall för denna 

normalfördelade data. För att tydligt illustrera detta visar figuren nedan hur denna 

normalfördelning ser ut. Detta resultat visar att Citybanan inte bara var ett projekt som ökade 

markant i kostnad utan också att det ökade i kostnad mycket mer än snittet för storskaliga 

infrastrukturprojekt inom järnvägssektorn. 

 
Figur 6 Citybananans kostnadsökning (grön) i förhållande till medelkostnadsökning på olika järnvägsprojekt (blå). De 

svarta linjerna indikerar gränserna för ett 95 %-igt konfidensintervall. Baserad på data från Flyvbjerg. 

 

Hade den förväntade budgeten för den förstudie Banverket utförde år 2002 jämförts mot en 

referensklass liknande den som använts i exemplet ovan är det rimligt att anta att regeringen 

inte genast godkänt projektet. Då hade åtminstone beslutsfattarna haft ett underlag som tydde 

på att den beräknade kostnad de fått presenterad för sig kunde vara underskattad. Överlag hade 

användning av oberoende utredningsgrupper kunnat ge en möjlighet att bekräfta eller förkasta 

det den första utredningsgruppen kommit fram till. 

 

Tredje Spåret är något som till en början skulle ha blivit en snabb och effektiv lösning av den 

begränsade spårkapaciteten genom Stockholm. Allteftersom tiden gick blev kritiken mot Tredje 

Spårets inkräktande på kulturmiljöer omvandlad till att kritisera den infrastruktur som redan 

fanns i Riddarholmens närområde. För att anknyta till den tidigare forskning som diskuteras i 

avsnitt 2, stämmer den utdragna och osäkra processen väl överens med den 

stadsplaneringskultur, utan starka politiska koalitioner som för byggandet framåt, som Gullberg 
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och Kaijser behandlar.96 Det miljötänk och starka åsikter från många olika parter som 

påbörjades kring 1971 års Almstrid är något som hållit i sig i Stockholm. Detta påverkade 

bevisligen beslutsprocessen starkt och Riddarholmen blev en ny symbol för att värna om miljön 

och kulturvärden. I och med att kritik började riktas mot forna tiders beslut och förslag arbetades 

fram för att försköna den gamla infrastrukturen blev Tredje Spåret, måhända ännu mer än 

Almstriden, ett projekt som påverkade politikerna att inte fatta beslut som skulle uppröra 

allmänhetens starka åsikter. 

 

Att stadsbyggnadskulturen i Stockholm prioriterat miljö och kulturarv är något som legat 

järnvägen i fatet under hela planeringsprocessen. Forna tiders beslut att placera Centralstationen 

och järnvägen mitt i stadens hjärta är det som hade kunnat ändra processens framväxt. Till 

skillnad från fallstudien i Magnus Carlssons avhandling, där de två järnvägsbanorna snabbt 

kunde byggas för att projekten låg väldigt rätt i tiden, har spårbristen i Stockholm från början 

av planeringsfasen legat väldigt fel i tiden. Omfattande järnvägsprojekt är något som påverkar 

en stadskärna i stor utsträckning bara genom det utrymme som faktiskt måste tas i anspråk. När 

då beslutsfattarna i samhället är beredda att fatta de beslut som krävs samtidigt som de påverkas 

av en spårbundenhet vid en viss lösning blir processen långdragen och komplex vilket är något 

projektet som blev Citybanan verkligen illustrerar.  

                                                
96 Gullberg & Kaijser. ”City building regimes in post-war Stockholm”. 
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7 Avslutning 

Stadsplanering har alltid varit och kommer förmodligen alltid vara påverkad av historien. De 

byggnader och den infrastruktur som uppförs kommer att ha betydelse i framtiden och påverka 

hur framtidens stad kommer att utformas. Ibland fattas därför beslut som förr eller senare 

kommer att bidra med problem i stadens expansion. När Sammanbindningsbanan färdigställdes 

år 1871 trodde antagligen ingen att det drygt 100 år senare skulle debatteras huruvida ett tredje 

spår eller en pendeltågstunnel skulle byggas för att utöka kapaciteten.  

 

Uppsatsens frågeställningar har varit:  

• Kan tendenser till spårbundenhet urskönjas ur de utredningar som utförts? 

• Hur skulle ett förhållningssätt om Citybanan som ett megaprojekt kunna ha förändrat 

projektets utkomst?  

För att sammanfattningsvis förtydliga svaret på dessa så är det tydligt att utredningarna har 

påverkats av spårbundenhet. Framförallt i form av att det Tredje Spåret var en del av 

Dennispaketet och pengar öronmärktes till just det projektet som verkligen inte var optimalt. 

Istället för att hitta en helt ny lösning på problemet debatterades och ändrades lösningen för att 

försöka rädda kulturmiljön på Riddarholmen. Spårbundenheten som beskrivs går hand i hand 

med de teorier om megaprojekt som behandlats i uppsatsen. Att projektet låste sig vid en viss 

idé i kombination med en svag politisk koalition ledde så småningom till att det drog ut på 

tiden. Det har även argumenterats för att de som utförde kostnadsbedömningar underskattade 

de kostnader som projektet stod inför och på så sätt till slut bröt den initiala spårbundenheten 

med det Tredje Spåret och fick igenom Citybanan. Hade fler oberoende utredningar gjorts hade 

låsningen vid en viss idé måhända undvikits. Hade Citybanan hanterats som ett megaprojekt 

hade dessutom även öronmärkningen av pengar till en viss idé eventuellt inte gjorts och en 

referensklass av liknande megaprojekt hade kunnat ge ett bättre beslutsunderlag än de 

prognoser som Banverket utförde. Alla dessa faktorer hade förmodligen inte dragit ner den 

totala slutkostnaden för projektet men det hade gjort beslutsfattarna medvetna om kostnaderna 

på förhand och eventuellt även skyndat på projektets byggstart. 

 

För att ge en annan infallsvinkel till konceptet spårbundenhet och förklara vad som hade varit 

ett önskat utfall kan frågan vändas och formuleras som vad som i denna process varit det 

optimala icke-spårbundna utfallet. Om processen inte skulle varit spårbunden och låst sig vid 

Citybanan hade redan vid tillfället då regeringen först avslog detaljplanen för det Tredje Spåret 
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ett helt annat alternativ utretts. Hade Citybanan blivit det primära målet redan då hade projektet 

kunnat färdigställas mycket tidigare och antagligen ha sparat in på de utredningar som utfördes 

1999, 2002 och 2006 liksom allt det arbete som utfördes av Riddarholmskommittén.  

 

Lärdomar som kan dras av det som faktiskt skedde är att det är viktigt att utföra tester av de 

kostnadsförslag som tas fram för att se om de är rimliga och på så vis minska risken för att 

kostnaderna eskalerar. Spårbundenhetens omfattande tendenser är svåra att påverka. All 

infrastruktur som någonsin byggts kommer att påverka framtiden. Samtidens spårbundenhet 

går att minimera genom att exempelvis inte fatta beslut att specifika projekt ska byggas då det 

utstakar en tänkt väg som måste följas och försvårar nytt initiativtagande. Ett bättre sätt är att 

ge uppdrag som går ut på att lösa specifika problem för att få en större mångfald i de förslag 

som framarbetas istället för att ge finansiering till en specifik idé. 

 

Vidare forskning om Citybanan i sig eller Stockholms stadsplanering är av största intresse inför 

framtiden. Ett konkret exempel är att utföra forskning relaterad till hela Dennispaketet och hur 

det påverkades av det politiska läge som rådde i Stockholm vid den tidpunkten. Det vore också 

av intresse att utföra en utredning liknande denna för att se om och i så fall hur spårbundenhet 

påverkade Dennisöverenskommelsen. Om Riksdagen även i de andra infrastrukturprojekten 

öronmärkte pengar till specifika lösningar så kan det även där ha lett till svårigheter för 

utredandet och därmed genomförandet av projekten. 

 

I framtiden kommer det visa sig huruvida ytterligare utbyggnad av tågtrafiken genom 

Stockholm kommer vara nödvändig. Ett förslag som varit på tal de senaste åren är det nya 

snabbtågsnätet som eventuellt ska byggas i Sverige. Det kommer antagligen åter att uppstå en 

problematik kring hur och var detta nät ska förläggas i Stockholm. För att inte åter hamna i en 

debatt om huruvida det Tredje Spåret bör byggas är det viktigt att utnyttja historien och lära av 

den utdragna planeringsprocess som påverkade Citybanan. Vad som exakt kommer att hända 

är något som framtiden får utvisa.  
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