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1 INLEDNING
1.1 BAKGRUND TILL AVHANDLINGSPROJEKTET
Det avhandlingsprojekt vars första del här föreligger behandlar planeringen för större
trafikledsprojekt i Stockholmsregionen under perioden 19451975. Avsikten med
avhandlingsarbetet är att undersöka hur och varför planerna förändrades, och hur
dessa förändringar kan säga något mer generellt om hur planering och beslutsfattande
kring stora samhälleliga investeringar sett ut under undersökningsperioden.
Problemområdet infrastruktur’ är intressant att studera av flera skäl. Investeringar
i infrastruktur är i allmänhet mycket kostsamma, och när anläggningarna byggts har
de lång livslängd. Detta gör att tidiga val mellan olika teknologier under lång tid kan
bli vägledande för den fortsatta utbyggnaden. Samtidigt är infrastruktursektorn, i en
omfattning som få andra samhällssektorer, inbegripen i en interaktion med staten,
genom regleringar eller offentliga monopol. De institutioner som upprättas i denna
interaktion får avgörande betydelse för såväl de tidiga vägvalen som för den fortsatta
utvecklingen.2
Undersökningsperioden 19451975 var ett mycket expansivt skede för bilismen i
Sverige, liksom även för investeringarna i väginfrastruktur. Perioden är dessutom
intressant med avseende på beslutprocessernas karaktär. Lars Magnusson (1997) menar att infrastrukturinvesteringar under efterkrigstiden fram till 1970-talet var ett område där beslutsprocesserna i hög grad präglades av förekomsten av informella nätverk, där företrädare för olika intressen i samförstånd gjorde uppgörelser om hur politiken skulle utformas. Som sådana aktörer kan förutom politiska organisationer och
centrala myndigheter också räknas särintressen i en mångfald former: privata intressenter, organisationer och lokala eller regionala opinioner. Enligt Magnusson var
denna korporativistiska ordning en aspekt av den “svenska modellen” med dess anda
av samförstånd mellan representanter för de olika intressena i samhället. Kärnan i
den svenska modellen var idén om folkhemmet, kring vilken det från 1930-talet uppstod en hög grad av konsensus. Det var i samarbetet att få till stånd detta folkhem
som de olika intressena formulerades och preciserades. Samstämmigheten kring de
stora samhällsprojekten var god och den korporativistiska beslutsapparaten hade en
hög grad av legitimitet. Från och med 1970-talet fungerade den svenska modellen allt
sämre. Den bärande idén om samhällsbygget omfattades inte längre av folkflertalet
och det blev allt svårare för beslutsfattarna att finna legitimitet för stora och svåra
beslut. Fortfarande kan emellertid olika typer av särintressen utöva stort inflytande
över svenskt beslutsfattande, något som kan leda till att demokratiska principer som
öppen diskussion, öppen beslutsprocess och medborgerlig insyn äventyras.
Olof Petersson m. fl. (1996) menar att politiskt ledarskap i praktiken utövas inom
begränsade sektorer, såsom jordbruk, utbildning, hälsovård, kommunikationer och
försvar. Denna segmentering bidrar till att beslutsprocessen fungerar praktiskt, och
’ Begreppet infrustruktur introducerades inom NATO på 1950-talet som beteckning på flygplatser,
vägar, telekommunikationer och andra fysiska basfunktioner för krigföring. Sedermera har begreppets
användning utvidgats. och det kan idag syfta på samhällets materiella underbyggnad i form av transportsystem, kommunikationssystem, energisystem, vatten- och avloppssystem etc., men även på sådant som utbildningssystem, kreditväsende och andra mer immateriella funktioner. Kaijser (1994), s.
15.1 det här arbetet betecknar infrastruktur fysiska samhaheliga nätverk, och i första hand nätverk
med transportfunktion.
’ Magnusson & Ottosson (1996), ss. 5f.

olika intressen och berörda parter ges tillfälle att bidra med kunskaper och beslutsunderlag. Genom att besluten tidigt förankras hos olika samhällsgrupper underlättas
genomförandet. Emellertid kan allmänintresset bli lidande; de nära kontaktema mellan politiker och särintressen kan hämma den öppna debatten och leda till en oklar
rollfördelning. Myndigheterna får svårt att fungera som oberoende granskare.
Graden av slutenhet varierar starkt mellan olika sektorer. Inom vissa områden är
beslutsarenorna särskilt slutna; man talar omjärntrianglar som bildas av parlamentariker, ämbetsmän och intresseorganisationer. Sådana jämtrianglar betraktas i allmänhet av statsvetare som negativa för demokratin. Deltagarna binds samman av ömsesidiga lojaliteter medan nya aktörer och idéer utestängs, och ett mentalt grupptryck kan
bildas med allvarliga verkningar på bedömningsförmåga, verklighetsuppfattning och
moraliskt omdöme. Andra sektorer är mer öppna och kan beskrivas som mer löst
ordnade nätverk med relativt många inblandade parter, av vilka ingen har makt att
utestänga någon annan från tillträde till beslutsarenan.
Författarna beskriver trafikpolitiken som en av de mer slutna sektorerna. Som exempel på hur detta yttrar sig framhåller de beslutsprocesserna i början av 1990-talet
rörande trafiklösningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. De konstaterar att förfarandet där endast ett fåtal politiska partier deltog i förhandlingarna bygger på en snäv
demokratisyn, ett elitkompromissande som hörde hemma i den gamla svenska modellens beslutskultur. Vidare gavs allmänheten mycket lite information och få tillfällen till diskussion. Roll- och ansvarsfördelningen mellan de involverade aktörerna
var oklar. Särintressen framställde sig som allmänintressets företrädare, medan de
politiker som borde ha företrätt allmänintresset underlät att göra det. Exemplen visar
hur beslutsområdet karakteriseras av en struktur som kommer nära jämtriangelns.
Enligt både Magnusson och Petersson m. fl. har vi alltså inom infrastrukturområdet att göra med en struktur för beslutsfattande som formades i ett annorlunda samhällsklimat och sedan dröjt kvar trots att det förlorat sin tidigare legitimitet. Hur
maktstrukturerna, jämtrianglarna, konstituerats kan vi enligt Magnusson få reda på
genom empiriska studier, baserade på samhällsvetenskaplig nätverksanalys. “En sådan analys skulle säkert när det gäller vårt område kunna påvisa att privata intressen
och lokala opinioner haft en mycket större roll att spela än vad vi kanske ofta tror.“3
Avsikten med mitt avhandlingsprojekt är att genomföra just en sådan empirisk
studie av planering och beslutsfattande inom en del av infrastruktursektorn. 1 följande
avsnitt kommer jag att redogöra för avhandlingsprojektets syfte, uppläggning och
indelning i delundersökningar.
1.2 AVHANDLINGSPROJEKTETS SYFTE OCH DISPOSITION
Det här avhandlingsprojektet består av två delar, varav den första är föreliggande
licentiatuppsats och den andra är en doktorsavhandling avsedd att framläggas vintern
2000/2001. Undersökningens övergripande syfte är att studera och analysera hur planering och beslutsfattande rörande stora infrastrukturprojekt, närmare bestämt trafikledsprojekt i Stockholm, såg ut under den tidsperiod då den ovannämnda modellen
sägs ha fungerat som bäst, och även under dess nedgångsperiod i början av 1970-talet. Undersökningen skall utgöra en empirisk studie av hur ett avgränsat nät av trafikleder 4 planerats och implementerats, med syftet att pröva tesen om den svenska
‘Magnusson (1997), s. 1.
4 En trafikled definieras (i SCAFT 1968, s. 7.) som en “bilförbindelse med tillåten hastighet 50 km/h
eller högre, utan in- och utfarter från tomt, parkeringsplats eller dylikt samt fri från gång- och cykel-
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modellens funktion och nedgång under perioden. Undersökningen är uppdelad så att
dess första del, den här föreliggande licentiatuppsatsen, tar upp de yttre förutsättningarna för trafikledsplaneringen samt skildrar denna som den kom till uttryck i plandokument publicerade under perioden. 1 licentiatuppsatsen identifieras även de aktörer
som var involverade i frågan. En mer ingående granskning av aktörer, ställningstaganden och motiv kommer emellertid att sparas till doktorsavhandlingen, som genom
en rad fallstudier går in på mer preciserade och avgränsade delprocesser. Det är också
först i doktorsavhandlingen som en ingående studie görs av de egentliga besluten. 1
licentiatuppsatsen ligger tyngdpunkten vid att visa hur planeringen förändrades samt
vid att ge mer preliminära svar på varför detta skedde.
Av det följer att licentiatuppsatsen i första hand är deskriptiv och endast i begränsad utsträckning analytisk. Den mer ingående analysen utifrån den övergripande frågeställningen, om huruvida förändringar i beslutsprocesser rörande trafikleder kan
ses som en aspekt av förändringen av en ovan skisserad beslutsmodell, behandlas i
doktorsavhandlingen.
1.2.1 Licentiatuppsatsens syfte och disposition
Licentiatuppsatsens syften är att klarlägga hur trafikledsplaneringen gick till, i vilken
omfattning trafikleder planerades under olika skeden av perioden samt vilka typer av
aktörer som engagerade sig i planeringen och beslutsprocessema.5 Licentiatuppsatsen
syftar därmed även till att utgöra ett fundament för den mer fördjupade studie som
genomförs i doktorsavhandlingen.
Licentiatuppsatsen kan innehållsligt delas in i tre delar, med sinsemellan något
olikartad karaktär. Den första delen (kapitel 1-2) redovisar utgångspunkter och förutsättningar för undersökningen. Efter en genomgång av teoretiska utgångspunkter
samt av tidigare forskning inom problemområdet (kapitel 1) ges i kapitel 2 en översikt över den historiska bakgrunden. Licentiatuppsatsens andra del utgörs av kapitel 3
och 4. Kapitel 3 är en översikt över de institutionella och organisatoriska ramarna för
planering och beslutsfattande rörande investeringar i infrastruktur i Stockholm. Det
bildar bakgrund till det omfattande men främst deskriptiva kapitel 4, som är en översikt över hur planerna för trafikleder i Stockholmsområdet såg ut och förändrades
under perioden, samt hur det verkliga utfallet såg ut. Licentiatuppsatsens tredje del
(kapitel 5-7) behandlar översiktligt frågan om vilka aktörer som engagerat sig i trafikledsplaneringen under perioden, och vilka ställningstaganden de gjorde i frågan. 1
kapitel 5 ges en översikt över de politiska förändringar som ägde rum, samt även
något om de värderingar som låg bakom dessa. Kapitel 6 tar upp debatten om trafikledsplaneringen i dagspress, böcker och skrifter medan kapitel 7 redovisar en studie
av yttranden över planförslag. Kapitel 5-7 har även en mer analytisk ansats än kapitel 4: här påbörjas den analys som sedan återupptas och fördjupas i doktorsavhandlingen. Licentiatuppsatsen avslutas i kapitel 8 med de slutsatser som kan dras så här
långt, samt med en kortfattad redogörelse för undersökningens fortsatta uppläggning
i doktorsavhandlingen.

trafik”. Ungefär denna betydelse -väg avsedd enbart för relativt snabb biltrafik, till skillnad från en
guru som kan ha in- och utfarter, gång- och cykeltrafik etc. - har begreppet haft sedan det infördes i
den svenska trafikplaneringen. Se vidare kapitel 4.
5 Dessa frågeställningar är i inledningen av de olika kapitlen indelade i mer preciserade delfrågeställningar.

1.3 LICENTIATUPPSATSENS AVGRÄNSNINGAR
Avgränsningen i tiden, med en undersökningsperiod utsträckt mellan åren 1945 och
1975, är vald utifrån undersökningens övergripande syfte att analysera förändringarna i planering och beslut rörande trafikleder under den ovannämnda beslutsmodellens
storhets- och nedgångstid. Att börja vid mitten av 1940-talet kan dessutom motiveras
med att det var då efterkrigstidens generalplanearbete påbörjades. Undersökningens
slutår 1975 är på motsvarande sätt en tidpunkt då planer på regional och kommunal
nivå var antingen fastställda eller under färdigställande, och mitten av 1970-talet blir
därmed en naturlig slutpunkt.6
Att geografiskt avgränsa studien till Stockholmsregionen kan motiveras med att
staden både genom sin storlek och sin egenskap av såväl politisk och administrativ
huvudstad som ekonomiskt centrum intar en särställning i landet. Stockholms infrastruktur, som avgör graden av tillgänglighet till staden från olika delar av landet
liksom kommunikationsmöjligheterna mellan och inom dess olika delar, kan sägas
vara ett riksintresse.
Dessutom är Stockholmsområdet av intresse därför att det i denna region utvecklats en i Sverige unik planeringsorganisation, genom att den långsiktiga planeringen
av markanvändning, bebyggelse och infrastruktur äger rum på landstingsnivå. 1 enlighet med 1947 års bygglag upprättades i Stockholmstrakten ett regionplaneförbund
omfattande städerna och kommunerna i regionen. Liknande förbund har även upprättats i Göteborg och Malmö, men i Stockholms län är sedan 1971 Stockholms läns
landsting huvudman för den regionala planeringen. Regionala planer har upprättats
av en landstingskommunal förvaltning kallad Regionplanekontoret, sedermera Regionplane- och trafikkontoret. Regionplaner upprättades inom undersökningsperioden
åren 1958 och 1973. Däremellan kom även utkast eller förslag till regionplan åren
1966 och 1970. Senare regionplaner har kommit 1978 och 1991.
Vid sidan av den regionala planeringen sker planering för infrastrukturen även på
nationell och lokal (kommunal) nivå. 1 fråga om vägar på nationell nivå ligger det
politiska ansvaret hos riksdag och regering medan Vägverket är planupprättande
myndighet. På kommunal nivå har kommunfullmäktige (som i Stockholm fram till
1971 kallades och numera återigen kallas stadsfullmäktige) det politiska ansvaret
medan planerna upprättas av arbetsgrupper sammansatta av tjänstemän från de kommunala förvaltningama.8
Licentiatuppsatsen behandlar i första hand planeringen på kommunal och regional
nivå, medan den nationella nivån får relativt litet utrymme. Detta beror på att det är i
de kommunala och regionala planerna som Stockholmsregionens trafikledsprojekt
initieras, ingående beskrivs och motiveras. Samtidigt har även de aktörer som engagerat sig i planeringen och besluten angående trafikledsprojekten främst befunnit sig
på någon av dessa nivåer. Aktörerna på nationell nivå, och då i första hand Vägverket
som spelar en mycket stor roll genom att pröva trafikledsprojekts angelägenhetsgrad
och bevilja statsbidrag till byggandet av dem, kommer att behandlas mer ingående i
den på fallstudier baserade doktorsavhandlingen.
‘Som kommer att framgå är emellertid ett kommunalt plandokument från år 1977 behandlat, eftersom
detta är slutdokumentet i en planeringsprocess som pågick från slutet av 1960-talet. Se vidare kapitel
4.
‘Möt framtiden med öppna ögon (1996), s. 7. Se även Gustafsson (1992), s. 110.
’ Den organisatoriska strukturen redovisas mer utförligt i kapitel 3, Institutionella och organisatoriska
ramar.
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Licentiatuppsatsens källmaterial utgörs till stor del av de planer som under perioden
upprättats på lokal, regional och (till en mindre del) nationell nivå. Plandokumenten
utgjorde resultatet av de prognoser och bedömningar som tjänstemännen på politikernas uppdrag sammanställde, och de var sedan vägledande för den fortsatta utvecklingen. Planerna, och i än högre grad planförslagen, fungerade samtidigt som
diskussionsunderlag och utgångspunkter för den debatt som fördes om utformningen
av exempelvis trafiksystemet. Härigenom kan plandokumenten sägas ha en funktion
som institutioner för infrastrukturplaneringen och även för den diskussion som förs
kring denna.
Andra källor i licentiatuppsatsen är lagtexter och annat officiellt tryck, samt även
protokoll och andra handlingar från myndigheter på kommunal och regional nivå.
Dessutom används i licentiatuppsatsen i relativt stor utsträckning sekundärkällor, i
form av tidigare forskning och litteratur inom problemområdet. Dessa presenteras
kortfattat i genomgången av tidigare forskning (avsnitt 1.6). Doktorsavhandlingen
kommer däremot att i sin helhet baseras på primärkällor.
Metoden i den del av uppsatsen som behandlar plandokumenten (kapitel 4 samt
delar av kapitel 2) kan betecknas som en kvalitativ, komparativ innehållsanalys, där
jag redovisar vad som i respektive plandokument sägs om det planerade trafikledsnätets omfattning samt jämför de olika planerna över tiden och med det verkliga utfallet. En liknande kvalitativ analys görs i kapitel 5 och 6, där jag främst ur sekundärkällor lyfter fram det som har att göra med mitt problemområde i syfte att belysa
de värderingar, intressen och aktörer som förekom och inverkade på planerings- och
beslutsprocesserna angående trafikleder under undersökningsperioden.
Licentiatuppsatsens enda egentliga inslag av kvantitativ analys finns i kapitel 7.
Där visar jag förändringarna i involverade aktörers preferenser angående trafikleder,
baserad på yttranden som inkom över regionplaneförslagen åren 1958, 1966, 1970
och 1973. Vid behandlingen av dessa regionplaneförslag genomfördes ett remissförfarande där en rad formella remissinstanser - de berörda kommunerna, de statliga
ämbetsverken samt näringslivets organisationer - ombads att ta ställning till förslaget. 1 samband med detta förfarande inkom även spontana yttranden från mer informella instanser, som diverse organisationer och enskilda. Regionplanekontoret, som
mottog dessa inkomna remissvar, gjorde för sin fortsatta verksamhet sammanställningar av dem, där yrkanden och ställningstaganden i olika i planförslaget ingående
frågor inordnades under olika rubriker, varav vissa var relaterade till frågor om det
planerade trafikledsnätet generellt eller specifika trafikleder? Med utgångspunkt i
regionplanekontorets sammanställningar har jag tagit fram och studerat de remissyttranden som berört den planerade trafikledsutbyggnaden. Jag har delat in de olika
remissinstanserna i kategorier och underkategorier och undersökt deras antal, ställningstaganden och argument i de olika planförslagen. Något motsvarande sammanhängande material beträffande den kommunala nivån har jag inte funnit, men jag
bedömer yttrandena över regionplaneförslagen som representativa även för den nivån.

’ Sådana sammanställningar gjordes endast av yttrandena över 1966,197O och 1973 års planförslag.
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1.5 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
Avhandlingsprojektet, såväl licentiatuppsatsen som doktorsavhandlingen, genomförs
under beaktande av vissa strukturerande teoretiska utgångspunkter, vilka presenteras
i det här avsnittet. 1 licentiatuppsatsen är emellertid dessa teoretiska utgångspunkter
inte särskilt framträdande, förutom att jag relaterar mina preliminära empiriska resultat till dem i det avslutande kapitlet. De kommer att få en mer framträdande roll i
den kommande doktorsavhandlingen.
Institutioner beskrivs av Douglass C. North (1990) som “samhällets spelregler”
eller mer formellt som av människor anordnade restriktioner för det mänskliga
handlandet. Institutioner strukturerar den politiska, sociala och ekonomiska interaktionen mellan människor i ett samhälle. North skiljer mellan formella institutioner,
som utgörs av lagar, regleringar etc., och informella institutioner, som är grundade på
vanor, sedvänjor och traditioner. Skillnaden mellan dem är snarast en gradskillnad.
North räknar med att informella institutioner formas i primitiva samhällen för att
strukturera individernas relationer till varandra. 1 takt med att samhällena blir allt mer
komplexa, med arbetsdelning, teknologisk utveckling osv. sker en formalisering av
institutionerna. Aktörerna, individer och organisationer, utformar och förändrar institutioner, men är samtidigt alltid i sitt handlande påverkade av de befintliga institutionerna. Därför kan tidiga institutionella vägval få stor inverkan på de institutioner
som formas senare i historien, och därmed ytterst även på samhällets framgång i
ekonomiskt eller annat hänseende, ett fenomen som inom den institutionella teoribildningen kallas stigberoende (path dependence).
Bland teoretiker inom såväl den ekonomiska som den statsvetenskapliga grenen
av samhällsvetenskapen råder oenighet om hur stor betydelse för utvecklingen som
skall tillmätas aktörerna respektive de strukturer och institutioner inom vars ramar de
verkar. Inom den neoklassiska nationalekonomin, som har sin statsvetenskapliga avläggare i den så kallade Publit Choice-skolan, förutsätts rationella, nyttomaximerande aktörer medvetna om sina preferenser, vilka även är stabila över tiden. Även
North räknar med att aktörerna, även om deras handlingsfrihet begränsas av institutionerna, ändå är de som har det primära initiativet att skapa och utforma nya institutioner. Den relativa styrkan hos olika aktörsgrupper får härigenom en avgörande betydelse för hur institutionerna ser ut, i olika tider och olika länder.” Andra institutionella teoretiker förkastar helt de neoklassiska premisserna om rationalitet och stabila
preferenser hos aktörerna, och tillmäter i stället de informella institutionerna - vanor,
rutiner, traditioner etc. - en avgörande roll för det mänskliga beteendet och det politiska och ekonomiska utfallet.”
De neoklassiska premisserna om “atomiserade”, rationella aktörer som agerar oberoende av sin sociala kontext angrips också av teoretiker med ekonomisk-sociologisk
bakgrund. Mark Granovetter (1985) menar att ekonomer tenderar att ignorera eller
åtminstone underskatta det faktum att individerna med sina beteenden är inneslutna
(embedded) i en social kontext, där relationerna mellan individer och grupper har
avgörande betydelse för handlandet. David Knoke (1990) poängterar i fråga om kollektiva aktörer att formeringen av intressegrupper är en dynamisk process. Inom organisationen skapas både formella och informella relationsstrukturer. De individer
som blir aktiva i organisationen påverkar dess verksamhet och intresseinriktning,
“‘Se Katzenstein (1985), North (1990), North & Thomas (1993), Ostrom (1990)
” Se Hodgson (1988), Ruthedord (1994).
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som därmed kan förändras över tiden. Man kan därför inte räkna med att intresseorganisationernas preferenser håller sig stabila och konsistenta.”
1 det här avhandlingsarbetet beaktar jag såväl formella institutioner - till vilka jag
räknar lagstiftningen inom området, men även den formella organisatoriska strukturen inom planering och beslutsfattande samt de plandokument som publicerades som informella institutioner, vilka kommer till uttryck i mer informella beslutsstrukturer samt i relationerna mellan olika aktörsgrupper. Vad som främst presenteras i
denna första del av arbetet har att göra med den formella delen av planerings- och
beslutsstrukturen, även om den informella oundvikligen också kommer att beröras.
En fråga där oenighet råder bland forskare är den normativa frågan om huruvida
inblandning av intresseorganisationer i politiska processer är av godo eller av ondo
för samhället. Publit Choice-traditionens mest kände företrädare Mantur Olson är
mycket negativ till intressegruppernas roll: han menar att de hävdar särintressen på
bekostnad av allmänintresset, och därmed hämmar samhällsutvecklingen.‘3 Mot denna uppfattning hävdar andra samhällsvetare, så kallade neokorporatister, att intressegrupper tvärtom kan tillföra något till samhällets utveckling. 1 Sverige företräds denna inriktning främst av en grupp uppsaliensiska statsvetare under Leif Lewins ledning.14 Lewin (1992) hävdar att intresseorganisationerna följer ett visst utvecklingsmönster: när de framträder ser de bara till sina särintressen och framkallar därmed
spänningar och konflikter, men allteftersom de växer så att de omfattar en betydande
del av alla potentiella medlemmar ändrar de handlingsmönster och agerar på ett sådant sätt att de i stället befrämjar samhällsfreden. 1 Sverige fick korporatismen sitt
genombrott under 1930-talet, genom att arbetarrörelsen fick ett särskilt inflytande
över välfärdsstatens uppbyggnad och därmed förvandlades från missnöjesgrupp till
den främsta sociala bäraren av statsintresset. Den korporativistiska modellen var enligt Lewin framgångsrik i närmare ett halvsekel. Från 1960-talet, och i synnerhet
under de senaste decennierna, har emellertid komplexiteten i samhällsstrukturen tilltagit så avsevärt att korporatismen sedan länge i praktiken befinner sig i ett upplösningstillstånd, och i dess ställe kommer en allt starkare pluralism.‘5
Bo Rothstein (1992), som undersöker den svenska korporatismens historiska rötter, menar att graden av korporatism i ett land har mer att göra med landets struktur
och institutioner än med karaktären hos inflytelserika organisationer (exempelvis
arbetarrörelsen). Landets storlek har betydelse: små europeiska stater med gentemot
världsmarknaden öppna ekonomier har haft ett större behov än de stora länderna av
att anpassa sig till förändringar i världsmarknaden, och detta flexibilitetsbehov har
tenderat att ge upphov till samarbetssträvanden och samarbetsarrangemang mellan
ekonomins huvudaktörer (arbete, stat, kapital) vilket har resulterat i demokratisk korparatism. 1 ännu högre grad än storleken är det dock den specifika historiska utvecklingen och erfarenheten i de små europeiska länderna, framför allt vad gäller tiden
l2 Granovettet (1985), Knoke (1990).
“Se Olson (1965,1984).
l4 Se Lewin (1988,1992), Petersson (1989), Rothstein (1992,1994), Hermansson (1993) och Öberg
(1994).
” De senaste decenniemas så kallade avkorporativisering, som påvisats empiriskt främst av Herrnansson (1993), anses bland statsvetare ha lett till en ökad komplexitet även i fråga om sätten att försöka
påverka politiken. Detta är en utgångspunkt för projektet Politiska institutioner och strategiskt agerande (PISA), som bedrivs vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Inom projektet
har en rad studier gjorts av intressens agerande för att få inflytande, t ex Vaverka (199.5,1996),
Wockelberg (1996), Marcusson (1996), Tidestav (1997) och Öberg (1997).
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före andra världskriget, som öppnat vägen för olika korporativa lösningar på anpassningsproblematiken.‘6 Av betydelse härvidlag är de politiskt-administrativa nätverk
som bildas (eller inte bildas) mellan byråkratiska eliter och intresseorganisationer vid
olika historiska kriser: sådana kan i många fall sägas ha varit avgörande för den efterföljande utvecklingen.
1 ett senare arbete (1994) diskuterar Rothstein implementeringsforskningen, varmed menas forskningen om genomförandet av offentlig politik. Rothstein konstaterar
att den hittillsvarande implementeringsforskningen i huvudsak sysslat antingen med
beslutsfattandet (policyutformningen) eller med genomförandeprocessen (organiseringen), och att det i denna arbetsdelning inte har förekommit någon samordning av
de båda delområdena. Dessutom har man enligt honom försummat en tredje kategori
av central betydelse, nämligen det offentliga programmets eller projektets politiska
legitimitet. 1 den egna analysmodell som Rothstein presenterar strävar han följaktligen efter en samordning mellan alla de tre kategorierna policyutformning, organisering och legitimitet.”
Vad gäller beslutsfattandet menar Rothstein att osäkerhet om åtgärdernas utfall är
en central faktor som måste tas i beaktande, och den offentliga politiken måste i enlighet därmed utformas så att den kan möta de krav på flexibilitet som kan komma att
ställas i implementeringsledet.‘8 1 fråga om organiseringen av genomförandet kan två
huvudfaktorer urskiljas: vilken typ av uppgifter organisationen har att lösa och vilken
typ av kunskap om insatsteknologin som den har att arbeta med. Uppgifterna kan
vara uniforma (vilket medger rutinisering) eller varierade (vilket kräver en högre
grad av situationsanpassning). Vad gäller typ av kunskap om insatsteknologin handlar det om huruvida det finns standardiserade “handlingsrepertoarer” för att hantera
olika situationer eller om kunskapsläget är mer osäkert och organisationen därför
måste söka nya lösningar och ny kunskap för varje nytt fa11.r9
När det gäller legitimiteten konstaterar Rothstein att staten ofta ses med misstro av
medborgare utifrån en mångfald olika politiska/ideologiska utgångspunkter. 1 Sverige tycks medborgarna emellertid ha ett avsevärt mycket större förtroende för staten
än vad som är fallet i de flesta andra länder.” Generellt kan den offentliga politikens
legitimitet i genomförandeledet definieras efter tre frågor: i vilken mån medborgarna
tolererar statens/förvaltningens intervention, i vilken mån de accepterar dess beslut i
den mån dessa är menade att påverka individers eller gruppers beteende, samt i vilken mån de samarbetar med staten/förvaltningen där denna har satt mål eller definierat gränserna för vad som skall åstadkommas. Legitimiteten är delvis historiskt given, delvis också påverkbar genom direkta politiska beslut. Dock är den tämligen
svår att bygga upp men relativt lätt att urholka, genom beslut eller icke-beslut.”
Rothstein presenterar sex idealtypiskt olika förvaltningsmodeller som alla har legitimitetsgrund. Dessa återges i tabell 1.1.
l6 Exempelvis visar Katzenstein (1985) i sin jämförelse mellan Schweiz och Österrike hur avgörande
den historiska institutionella utvecklingen varit för statens och olika samhällsgruppers styrka i respektive land.
” Rothstein (1994), ss. 71ff.
” Ibid., ss. 1OOff.
ly Ibid., ss. 107f.
“’ Detta hävdar, förutom Rothstein, även Steven Kelman (1981) i sin jämförelse av amerikanska och
svenska regleringar inom arbetarskydd, och James Q. Wilson (1989), som relaterar det svenska politiska systemet till det amerikanska.
” Rothstein (1994). ss. 120ff.
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Tabell 1.1 Modeller för legitimitet i genomförandeprocessen.
Modelltyp
Profession
KorporaBrukarByråkrati
tism
inflytande
Grund för
Vetenskaplig IntressegeMedbestämGenerella
legitimitet
kunskap
mande
regler
menskap
Kollegial
OrganisePartssamSjälvförvaltHierarkisk
ring
ning
mansatt
Yrkesman
Huvudaktör Ämbetsman
Ombudsman Brukare
Förutsättning
Positiva
effekter
Negativa
effekter
Beslutstyp

Precisa regler Tillämpbar
vetenskap
Förutsebarhet Vetenskaplig
rationalism
Inflexibilitet Negativ
kåranda
Professionell
Regeltolkbedömning
ning
Källa: Rothstein (1994), s. 132.

Monopoliserat intresse
Kooptering
av opposition
Dominans av
särintressen
Förhandling

Aktivt deltagande
Delaktighet
Intresseskillnader
Stormöte

Politisk
Slump
represent.
Allmänna & Lika chans
fria val
Dualistisk
Obefintlig
Politiker
Representativitet
Politiskt
ansvar
Politisk manipulation
Politisk bedömnine

Slumptalsgenerator
Säkerhet i
processen
Statistisk
objektivitet
Oförutsebarhet
Lottdragning

Samtliga modeller har enligt Rothstein både positiva och negativa egenskaper, och
om de i varje specifikt fall fungerar legitimitetsskapande beror på om deras respektive speciella karakteristika passar för den typ av uppgifter man försöker genomföra.
Den professionella modellen passar i de fall det faktiskt finns professionell kunskap
om hur man bör agera i de samhällsområden man önskar styra, medan den legalbyråkratiska kan antas passa bäst då förhållandena är tämligen statiska. Den korporativa modellens framgång förutsätter att den grupp man önskar påverka har bildat en
intresseorganisation som har gruppens förtroende, samt att det inte finns flera och
sinsemellan konkurrerande sådana organisationer. Om den offentliga politiken skall
kunna legitimeras genom att intresseorganisationer görs medansvariga för politiken
krävs att dessa organisationer lyckas hålla viss distans både till staten och till sina
medlemmar. Modellen fungerar inte om organisationerna av staten uppfattas som
icke-kompromissvilliga i förhållande till medlemmarna, eller om de av medlemmarna uppfattas gå i statens ledband. Rothstein uttrycker det så att intresseorganisationen
måste fungera som en slags “transmissionsledning” mellan staten och den grupp av
medborgare mot vilken politiken riktar sig.‘*
Rothsteins analysmodell är relevant för min studie då den ger en bred analysram
till vilken de egna resultaten kan relateras. Inte minst gäller detta typologin av modeller för legitimitet. Vid sidan av denna mer generella analysram finns inom området planering även mer specifika. Planeringsteoretiker John Friedmann (1987) urskiljer fyra huvudsakliga planeringstraditioner: social reform,policy analysis, social
learning samt social mobilization. De fyra traditionerna utgår från högst olika teoretiska skolbildningar; dock har de gemensamt den grundläggande frågeställningen hur
kunskap bör omsättas i handlande. 1 den socialreformatoriska planeringstraditionen,
som teoretiskt utgår från sociologi, institutionell ekonomisk teori och politisk filosofi, betraktas staten som ett givet instrument för styrning av samhället. Staten kan
genom att tillämpa vetenskapliga kunskaper i den offentliga politiken närma sig mål
som ekonomisk tillväxt, full sysselsättning och omfördelning av inkomster. Den policyanalysorienterade traditionen, inspirerad av Herbert Simon (men även av neo” Ibid., ss. 131ff.
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klassisk ekonomisk teori, Publit Choice etc.), har en idealtypisk beslutsmodell med
stadierna målformulering, analys av alternativ och konsekvenser, beslut, implementering och återkoppling. Den är i hög grad effektivitetsinriktad och liksom den socialreformatoriska traditionen betraktar den planeringen som en angelägenhet för akademiskt utbildade experter. 1 motsats till den socialreformatoriska traditionen har den
policyanalysorienterade inga normativa målsättningar, utan dess utövare betraktar sin
verksamhet som objektiv och opolitisk. Social learning-traditionen, med rötter i
bland annat John Deweys pragmatism, menar till skillnad från de båda föregående
traditionerna att planeringen inte skall styras uppifrån utan måste ske i dialog med de
individer som berörs av de planerade åtgärderna. Dock förutsätts även inom social
learning att staten engagerar experter för att utföra planeringen. 1 det avseendet skiljer sig den fjärde traditionen, social mobilization, radikalt från de övriga. Denna tradition, vars idéelement stammar från marxism, anarkism och feminism, utgår inte
från staten och dess experter utan framhåller i stället nödvändigheten av direkt kollektivt handlande “nerifrån”. Vetenskaplig analys spelar en roll för planeringen även i
social mobilization-traditionen, men den vetenskapen skall utvecklas och tillämpas i
dialog mellan radikala planerare och sociala rörelser, utan medverkan från staten.‘”
Vid sidan av Rothsteins mer generella modell är Friedmanns typologi av planeringstraditioner också en del av den teoretiska kontext till vilken jag i det föreliggande arbetet strävar jag att relatera förändringarna inom planeringen för trafikleder i
Stockholm. Den primära teoretiska utgångspunkten är emellertid den institutionella
teorin som berördes inledningsvis i avsnittet. Att analysera politikområdet infrastrukturinvesteringar utifrån en institutionell ansats har tidigare visat sig fruktbart,
då området i de flesta länder bedömts vara ett högprioriterat nationellt intresse och
det därför etablerats ett tydligt och strukturerande institutionellt ramverk, vars karaktär i flertalet undersökta fall fått en avgörande betydelse för utvecklingen av och
framgången för det aktuella infrastruktursystemet?4
Som tidigare nämnts har föreliggande licentiatuppsats en deskriptiv och endast i
begränsad utsträckning analytisk karaktär. Jag undersöker primärt hur planerna, som
jag betraktar som en form av institutioner, förändrades över tiden, samt vilka aktörer
som kan sättas i samband med dessa förändringar. Två givna aktörsgrupper är politiker och planeringstjänstemän, på nationell men primärt på regional och kommunal
nivå. Övriga aktörer kan vara såväl ekonomiska intressen som bilintressen, miljöintressen och lokala opinioner av olika slag. En särställning intas i sammanhanget av
media, som ju har dubbla roller i opinionsbildningen. Media är på en gång aktör och
arena: medierna fungerar som opinionsbildare genom att - exempelvis på ledarplats göra ställningstaganden i aktuella frågor, samtidigt som deras debatt- och insändarsidor utgjort forum för andra intressegrupper och opinionsbildare att föra fram sina
åsikter och argument .”
1.6 TIDIGARE FORSKNING
Planerings- och beslutsprocesser rörande infrastrukturinvesteringar, liksom institutionella förändringar inom sektorn, har studerats av ett flertal forskare både i Sverige
och i andra länder. 1 det följande redogörs endast för ett urval tidigare arbeten som
” Friedmann (1987), ss. 76ff; Elander (1991), ss. 84f.
24 Se Dunlavy (1992,1994), Thelen & Steinmo (1992), Kaijser (1994) samt Magnusson & Ottosson
(1996).
” Massmedias roller i samhället analyseras av Petersson & Carlberg (1990).
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har direkt relevans för min studie. Inledningsvis tar jag upp mer generella arbeten för
att efterhand komma in på de författare som ägnat sig mer specifikt åt mitt problemområde.
Det svenska vägväsendets historia har behandlats av bland andra Bo Gustafsson
(1987) och Ove Pettersson (1988)?6 Gustafsson menar att vägarna blev en samhällelig angelägenhet som en följd av befolkningsökningen och den ökade arbetsdelningen i samhället, i synnerhet sedan industrialiseringen tagit fart vid mitten av 1800talet. Detta ledde till ett behov att reformera den dittillsvarande naturaväghållningen,
något som skedde genom successiva institutionella förändringar där staten åtog sig
ett allt större ansvar för vägnätet. Pettersson, som tar sin utgångspunkt i Vägverket
och dess organisationsstruktur under 1900-talet, finner fyra faser i vägväsendets utveckling. 1900-talets första decennier var i enlighet med 1891 års väglag en övergångsperiod från naturaväghållning till kommunal väghållning, medan det under åren
1920-1944 skedde en övergång från kommunal/regional till statlig väghållning med
skapandet av en centraliserad vägsektor. Perioden 1944-1965/70 präglas av centralism, professionalism och full utbyggnad av vägsektorn, medan det därpå följande
perioden från 196.5170 och framåt kännetecknas av regionalism, avsektorisering och
avprofessionalisering. Utvecklingen har alltså under 1900-talet gått från en decentraliserad struktur med horisontell integration till en centraliserad struktur med vertikal
integration, för att sedan återgå till en mer decentraliserad. Arne Kaijser (1994), som
eftersträvar att ge en samlad bild av de svenska infrastruktursystemen i deras egenskap av system, med specifika men ändå sinsemellan besläktade drag vad gäller dynamik och historisk betydelse, baserar sin framställning av vägväsendets historia
huvudsakligen på Petterssons avhandling. Kaijser menar att man kan urskilja en specifik “svensk modell” för infrasystemens”’ utformning, som kännetecknas av att staten ansvarat för uppbyggnaden av nationella stamlinjer medan ansvaret för regionala
och lokala nät eller komponenter överlåtits på kommunala eller privata intressenter.
Modellen, som har präglats av informell samverkan mellan partema och av en frånvaro av statliga kontrollorgan, kan enligt Kaijser urskiljas såväl inom vägväsendet där Vägverket sedan 1944 svarat för uppbyggnad och underhåll av ett enhetligt nationellt vägsystem, medan kommuner och vägföreningar behållit ansvaret för det
lokala vägbyggandet - som vid uppbyggnaden av exempelvis jämvägsnätet, telefonsystemet och elsystemet.18
Betydelsen av nätverk inom transport- och vägpolitik belyses av Olof Söderberg
(1966), som behandlar motororganisationernas tillkomst, målsättningar och organisationsstrukturer samt deras metoder för kontakt med beslutsfattare och påverkan av
beslut; han konstaterar att de tre stora motororganisationerna KAK, Motormännens
riksförbund (M) och Motorförarnas helnykterhetsförbund (MHF) alla hade riksdagsledamöter i ledningen, samt att dessa ledamöter åtminstone tidvis drev frågor av intresse för organisationerna. Sven Gerentz (1995) visar hur ett nätverk bestående av
politiker, chefstjänstemän vid Vägverket, företrädare för näringslivet samt represen” Se även Castensson (1991) och Modig (1991) för mer kortfattade skildringar av svensk väg- och
transporthistoria.
” 1 stället för infrastruktur talar Kaijser om infrasystem, för att understryka att det inte enbart handlar
om fasta anläggningar utan också omfiöden. av människor, varor eller information. Termen infrastruktur använder Kaijser för att beteckna summan av de olika infrasystemen (elsystemet. vägsystemet osv.).
2X Kaijser (1994), ss. 179f.
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tanter för det organiserade väg- och motorintressena hade ett avgörande inflytande på
utformningen av den svenska efterkrigstida väg- och trafikpolitiken. Gerentz var
själv en av nyckelpersonerna i detta nätverk: från att ha varit utredare på Handelsdepartementet blev han 1952 sekreterare i Näringslivets trafikdelegation och 19.57
verkställande direktör i Sveriges bilindustriförening, samtidigt som han under 1950talet var aktiv inom Stockholms handelskammare och Bilismens Centralråd, i styrelserna för KAK och Svenska Vägföreningen samt inom Ingenjörsvetenskapsakademins (IVA) transportforskningskommission. Dessutom var han sekreterare i riksdagens bankoutskott under riksdagarna 1953-1960. “Allt detta skapade speciella förutsättningar för ett effektivt agerande inom bilismens nätverk.“29 Tillsammans med två
andra medlemmar av nätverket, Rune Andreasson och Jonas Gawell, har Gerentz
(1997) skildrat nätverkets uppbyggnad och aktivitet från 1950-talet och framåt.
Svenska Vägföreningens uppkomst och tidiga agerande (1914-1924) skildras av Pär
Blomkvist (1998), som menar att Vägföreningens strategi var att göra vägbyggandet
mer tekniskt och vetenskapligt, med syftet att få kravet på ett vägnät anpassat för
bilismen att verka grundat på objektiva, vetenskapliga argument.
Jan Wallanders (1958) omfattande studie av svenskarnas benägenhet att skaffa bil
och deras argumenten för bilinnehavet innehåller samtidigt en modell för att göra
prognoser av det framtida bilbeståndet. Wallanders bok hade därför stor betydelse för
de trafikprognoser som gjordes omkring 1960 och som låg till grund för dimensioneringen av vägnätet under 1960-talet.
En brett upplagd studie av bilens inlemmande in det norska samhället har gjorts av
Per 0stby (1995). Ostby visar hur synen på bilen förändrades från 1950-talet till
1970-talet, men också hur samhället självt anpassade sig till bilen. Medan myndigheterna på 1950-talet kunde planlägga samhället med bilen som ett av flera transportmedel, hade den på 1970-talet blivit ett centralt och avgörande element när nya
planer för samhällsutveckling skulle utformas. På 1950-talet var det bilen själv som
debatterades i Norge, medan det på 1960-talet i stället var vägarna som stod i centmm för den bilrelaterade debatten. På 1970-talet avlöstes i sin tur vägdebatten av en
samhällsdebatt: problemområdet bilen expanderade till att bli en allmän samhällsfråga.3’
En svensk motsvarighet till Ostby är Emin Tengström (1990, 1991), som delar in
bilismens historia i Sverige i tre epoker. Under den första, som sträckte sig fram till
och med andra världskriget, fick bilen i stort sett - bortsett från vissa väg- och brobyggen - acceptera det existerande samhällets villkor. Under det andra skedet, från
1945 till slutet av 1960-talet, expanderade den svenska bilismen mycket snabbt. Expansionen stöddes av samtliga inflytelserika grupper i landet, och långtgående krav
på förändringar i stadsmiljön accepterades allmänt liksom massiva investeringar i
gator och vägar. 1 det tredje skedet, från slutet av 1960-talet, har bilen blivit ifrågasatt
av en rad skäl: stadsplanemässiga, miljömässiga, energimässiga och trafiksäkerhetsmässiga.3’
Tengström diskuterar också maktförhållandena vad gäller bilismen i Sverige. Han
urskiljer fyra arenor - den politiska arenan, förvaltningsarenan, produktionsarenan
samt konsumtionsarenan - som dock delvis överlappar varandra genom att samma
aktörer i flera fall återfinns på mer än en arena. På produktionsarenan finns produk29 Gerentz (1993, s. 16.
“’Ostby (1993, ss. 479f.
” Tengström (1990), s. 51.
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tionsintressena, som förutom biltillverkare och bilimportörer - organiserade i Bilindustriföreningen - omfattar bildelsföretag, däckfabrikanter, underleverantörer, bilverkstäder och skrotningsföretag, samt även bensinhandeln, bilförsäkringsverksamheten och schakt- och entreprenadföretag. På konsumtionsarenan finns försäljningsintresset - tillsammans med stora delar av producentintresset organiserat i Motorbranschens Riksförbund - samt användarintresset, organiserat bland annat av de
ovannämnda motororganisationerna M, MHF och KAK. Tengström konstaterar att
motororganisationerna i liten utsträckning hävdat konsumentintresset gentemot producentintresset - tvärtom har dessa ofta agerat gemensamt på den politiska arenan,
ibland genom den gemensamma organisationen Svenska Vägföreningen. På den politiska arenan finns förstås även de politiska partierna samt även den under 1960- och
1970-talen uppkomna miljörörelsen.3’
Beslutsprocesser kring infrastrukturprojekt har under senare år tagits upp i ett antal arbeten. Gunnar Falkemark och Peter Westdahl (1991) gör en kritisk granskning
av beslutsprocessen rörande byggandet av en motorväg i Bohuslän, tänkt att ingå i
det så kallade ScanLink-projektet. Falkemark och Westdahl redogör för processen
från att ScanLink-idén först väcktes av P. G. Gyllenhammar, hur den förankrades
politiskt och hur de berörda myndigheterna handlade ärendet. De analyserar också de
involverade aktörernas agerande mot bakgrund av den gällande lagstiftningen på området. Ingemar Ahlstrand (1993, som gör en liknande kritisk granskning av beslutsprocesserna rörande Öresundsbron och Dennispaketet, driver i sin bok tesen att
infrastrukturinvesteringar måste grundas på ett samhällsekonomiskt beslutsunderlag,
där alla aspekter av projekten blir väl belysta och det allmänna intresset sätts i första
rummet. David Jansson (1992) analyserar hur investeringskalkyler använts i ett antal
beslutsprocesser kring stora investeringar och analyserar hur investeringskalkyler
använts i vart och ett av dessa fall. Hans slutsats av undersökningen är att kalkylerna
dels använts på ett “för-givet-taget” sätt, det vill säga med de uppenbara avsikterna
att få reda på konsekvenser av alternativ, ekonomiskt motivera förespråkade handlingar, ge andra den kunskap de förmodas behöva för att kunna agera etc., men dels
också strategiskt: bakom de uppenbara, för-givet-tagna motiven fanns andra motiv,
som att anpassa investeringsprojektets utformning till föreställningar om ett ekonomiskt motiverat sådant, eller att anpassa andras bilder av investeringsprojektet. Göran
Cars och Folke Snickars (1994), som i ett antal fallstudier behandlar samverkansformer mellan offentlig och privat sektor i fråga om infrastrukturutbyggnad, konstaterar
att medborgaropinionen under senare år kommit att spela en allt viktigare roll i planeringen. Cars och Snickars drar slutsatsen att möjligheterna att genomföra projekt ökar
betydligt om medborgarintressen i ett tidigt skede inkluderas i planeringen.
Bent Flyvbjerg (1991), som analyserar beslutsprocesserna rörande ett trafiksaneringsprogram i Ålborg under en period från 1977 fram till början av 1990-talet, konstaterar att programmet genomfördes endast delvis och därför inte medförde de förbättringar i miljö och trafiksäkerhet som förutsattes på planeringsstadiet. Detta berodde på att inflytelserika aktörer - i vissa fall politiker med strategiska positioner, i
andra fall handelskammaren - lyckades rationalisera sina särintressen till att framstå
som allmänna intressen. Flyvbjerg menar, utifrån sin undersökning, att makten har
företräde framför rationaliteten, genom att makten kan definiera rationaliteten och
” Tengström (1991), ss. 106-132. Björn Elsässer (1995) har skrivit en historik över den svenska bilindustrins utveckling under 1900~talet. Eva liljegren (1998) behandlar i en licentiatuppsats kopplingen mellan riksdagsledamöter och bilismens intresseorganisationer i frigan om bilbeskattningen.

17

genom att rationaliteten viker för makten i konfrontation. Rationaliteten kan därför få
genomslag endast där stabila maktrelationer råder. Flyvbjerg menar också att diskrepansen mellan planer och utfall är en konsekvens av att planering och forskning hör
hemma i en filosofisk tradition,författnin~~stänkandet, medan realpolitiken hör hemma i en annan, strategitänkandet.”
Stads- och regionplanering i Stockholm i historisk tid har belysts av en rad författare, av vilka flera dock främst har till syfte att skriva bebyggelsens historia eller allmän politisk eller ekonomisk historia. Vid sidan om dessa finns emellertid också ett
antal arbeten som tämligen specifikt uppehåller sig vid just mitt problemområde. Till
den första kategorin, bebyggelse- och allmänna historiker, hör Staffan Högberg
(1981), Sam Hägglund (1987) Ingemar Johansson (1987) och Bertil Sanne1 (1997),
vilkas arbeten tar upp Stockholms fysiska expansion under hela 1900-talet. Stadsplanering i äldre tid, 1800-talet och det tidiga 1900-talet, behandlas av Gösta Selling
(1970, 1973) och Georg Mömer (1997), medan Ingrid Hammarström (1970) behandlar Stockholms allmänna ekonomiska historia vid den tiden.
Thomas J. Anton (1975) behandlar beslutsprocesserna bakom markanvändningen
i Storstockholm under åren 1940-1975, med särskild hänsyn till relationerna mellan
Stockholms stad och omgivande kommuner. Thomas Hall (1985) behandlar planering och beslut angående markanvändningen i Stockholms city, med tyngdpunkten
på 1950- och 1960-talens förändringar.
Två stockholmspolitiker som deltog i infrastrukturbesluten har utgivit sina hågkomster i bokform, nämligen de förra borgarråden, folkpartisten Yngve Larsson
(1977) och socialdemokraten Helge Berglund (1973). Dessutom skildrar journalisten
Mert Kubu (1968) 1950- och 1960-talens politiska skeende i Stockholm.
Av de arbeten som mer eller mindre direkt behandlar området trafikledsutbyggnad
i Stockholm är några skrivna av tidigare eller ännu verksamma tjänstemän som själva
varit delaktiga i planeringsarbetet, medan andra skrivits som vetenskapliga arbeten.
Bland de förstnämnda märks Göran Sidenbladhs båda böcker. 1 den första (1981)
behandlar han stadsplaneringen i Stockholm under perioden 1923-1958, medan den
andra (1985) ägnas åt omvandlingen av Norrmalm. Sidenbladh var också en av medförfattarna till Stockholm blir stor stad (1998), där han skriver om hur Stockholms
förorter byggdes ut. 1 samma volym medverkar bland andra även Åke Claesson, som
berättar om Stockholms trafikhistoria med utbyggnaden av trafikleds- och tunnelbanenäten, och Anders Gullberg, som behandlar aktörerna och besluten rörande saneringen av Nedre Norrmalm?4 Andra verk av tidigare eller nuvarande tjänstemän i
staden är Arne Dufwas (1985) bok om framväxten av Stockholms moderna väg- och
gatunät, samt en kortare stencil författad av Stig Holmstedt (1985). Regionplane- och
trafikkontoret har givit ut en skrift (1995) som behandlar regionplaneringen i Stock" Flyvbjerg (1991), ss. 405-430. Flyvbjerg menar att de båda filosofiska traditionerna representeras i
nutiden av Jürgen Habermas respektive Michel Foucault. Habermas arbetar inom en universialistisk
och teoretiserande tradition, som börjar med Sokrates och Platon och via Hobbes och Kant fortsätter
med honom själv; det är denna Flyvbjerg betecknar som traditionen för författningstänkande.
Foucault befann sig däremot huvudsakligen i en partikularistisk och kontextualistisk tradition - som
Flyvbjerg kallar traditionen för strategitänkande - med rötter hos Aristoteles och som via Machiavelli
och Nietzsche fortsatt med Foucault och Derrida.
34 Anders Gullberg, docent i teknikhistoria vid KTH, hör dock inte hör till tjänstemanna- utan till
forskarkategorin. Åke Claesson, vars karriär omfattar både en tjänst som ingenjör vid Stockholms
stadsbyggnadskontors utredningsbyrå och en professur i stadsbyggnad vid KTH, får föras till båda
kategorierna.
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holmsregionen från 1958 års regionplan till den senaste, som utkom 1991. En historik över regionplaneringen i Stockholms län har även författats av förre regionplanedirektören Bo Wijkmark (1996). En kortfattad redogörelse för Stockholms bilhistoria, med särskild hänsyn till cityområdet, har skrivits av Anders Gullberg (1990).
Lennart Tonell (1997) har i en artikel behandlat värderingar bakom trafikplaneringen.
1 en uppsats framlagd vid kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet beskriver Åsa Vagland (1993) trafikplanerna på 1960- och 1970-talen, och redogör även för debatten om trafikplaneringen i Stockholm, som den fördes i dagspressen och i ett antal omkring 1970 utkomna debattböcker. Dessutom har Vagland intervjuat några vid tiden aktiva planeringstjänstemän och även ett par personer aktiva i
motståndet mot eller debatten om bilismen i Stockholm.
Trafikplaneringen och bilismen i Stockholm och i Sverige som helhet har varit föremål för en rad böcker och skrifter med ett opinionsbildande syfte. Inte minst gäller
detta under perioden omkring 1970, då bilen och dess konsekvenser började ifrågasättas. Redan 1956 utkom dock en liten skrift med titeln Hur vi råd med bilen?, författad av dåvarande kommunikationsministern Sven Andersson. 1 skriften menade
Andersson att en lugn och jämn utveckling av bilantalet måste eftersträvas, så att
ekonomin inte överansträngdes av en alltför snabb bilexpansion. Vidare ansåg han att
exportindustrin och bostadsbyggandet måste prioriteras framför vägbyggande i tider
av arbetskraftsbrist. En bok som haft stor betydelse för att initiera den svenska debatten är Ralph Naders Unsufe al Any Speed (1965) - utgiven 1967 i svensk översättning, Den livsfurliga bilen, med förord av dåvarande kommunikationsministern
Olof Palme - där författaren skildrar hur bilindustrin i USA i det längsta försökt förneka och förringa såväl trafiksäkerhetsproblem som avgasernas förorenande effekter.
Åren därefter utkom en rad böcker och skrifter med argument som att bilismen förstör miljön, att den främjar ojämlikhet, att den inte bär sina kostnader utan gynnas på
bekostnad av övriga trafikanter, samt att trafikplaneringen utgått från felaktiga prognoser och felaktig metodik.3’ Det finns även exempel på planeringstjänstemän som i
skrifter försökt förklara sina utgångspunkter och nyansera debattläget.36
Bil- och vägintressenterna i Sverige var under perioden aktiva inom opinionsbildningen på området trafikinvesteringar. Motorbranschens Riksförbund utgav tillsammans med Sveriges bilindustri- och bilgrossistförening skriftserien Aktuellt om bilismen, där ett nummer (1967) behandlar långtidsutredningen om trafikutvecklingen.
Svenska vägföreningens samarbetsutskott3’ publicerade 1971-1972 undersökningen
Bilismen i samhället i sex delar. Undersökningen, som utfördes av konsultföretaget
Konsumentdata AB genom intervjuer med ett statistiskt representativt urval av befolkningen, tog bland annat upp folkets bilinnehav, resvanor och attityder till bilen.
Resultaten var att majoriteten av hushållen hade tillgång till bil och använde den för
de flesta typer av resor, samt att flertalet var positiva till såväl privatbilar som till
lastbilstransporter.

” Se Michelsen (1969), Westerberg (1970), Anell m.fl. (1971) samt Sfockholm 1971-19842001
(1971).
” Se Broberg (1973), af Klercker (1973).
” Svenska vägföreningens samarbetsutskott består av Kungl. Automobil Klubben, Motorbranschens
Riksförbund, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Motormännens Riksförbund, Svenska Busstrafikförbundet, Svenska Petroleuminstitutet, Svenska Taxiförbundet, Svenska vägföreningen, Svenska
Åkeriförbundet samt Sveriges Bilindustti- och Bilgrossistförening.
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Som framgår av forskningsgenomgången föreligger en del tidigare forskning eller
litteratur som ligger nära mitt problemområde. 1 synnerhet de nämnda medverkande i
Stockholm blir stor stad samt Stig Holmstedts och Åsa Vaglands uppsatser behandlar, i likhet med mitt avhandlingsarbete, planeringen av Stockholms trafikledsnät
under efterkrigstiden. 1 mitt arbete har jag stor nytta av att kunna bygga vidare på den
empiri som redan är tillgänglig, och jag kommer i det följande att i relativt stor omfattning referera till den tidigare forskningen. Jag kommer emellertid att göra en mer
omfattande och systematisk undersökning än vad som hittills genomförts, och även
att relatera mina empiriska resultat till de teoretiska utgångspunkter som presenterades tidigare i kapitlet.
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2 HISTORISK PROBLEMBILD - BEFOLKNING, BEBYGGELSE
OCH KOMMUNIKATIONER 1 STOCKHOLM UNDER 1900TALET
1 det här kapitlet beskrivs översiktligt Stockholms demografiska och geografiska utveckling under den tid som närmast föregick undersökningsperioden, samt de trafikplaner som utarbetades under den tiden. Kapitlet syftar till att visa på de faktorer som
låg bakom behovet och framväxten av en trafikplanering, samt till att redogöra för
hur de äldre planerna såg ut, i synnerhet med avseende på grunddrag och element
som sedan kom att stå sig under efterkrigstiden. Följaktligen avser kapitlet att besvara följande frågeställningar: Vilken är den historiska bakgrunden till uppkomsten av
en professionell trafikplanering i Stockholm? Utarbetades planer på kommunal respektive regional nivå under tiden före den i föreliggande arbete aktuella undersökningsperioden? Inom vilken typ av organisationer tillkom dessa planer? När tillkom
de? Vad innehöll de? Vilka drag hade de gemensamma med efterkrigstidens trafikledsplaner, och vilka är skillnaderna?
Befolkningstillväxten får ses som den bakomliggande drivkraften till de förändringar som skett i Stockholm under 1900-talet och de beslut och vägval som måste
göras i samband med dem. Folkökningen hade inletts redan under senare delen av
1800-talet. År 1856 hade Stockholm ca 100 000 invånare, år 1884 200 000, år 1900
drygt 300 000 och år 1913 ca 390 000. Ökningstakten under perioden 185G1913 var
därmed i genomsnitt 2,4 procent per år - fem gånger högre än under 1800-talets
första hälft. Stockholms utveckling ingår i ett mönster som, om än med några decenniers förskjutning sinsemellan, gällde generellt för de europeiska storstäderna vid den
här tiden: en kraftig migration vars orsaker står att finna i den industriella revolutionen, den transporttekniska revolutionen samt i de förbättringar i fråga om hygien och
livsmedelsförsörjning som orsakat en stor folkökning på landsbygden.’
Folkökningen, med dess påföljande bostadsbrist, nödvändiggjorde en sanering och
omvandling av den befintliga staden, vars miljö vid 1800-talets mitt - främst beroende på de undermåliga systemen för vatten, avlopp och renhållning - var direkt hälsovådlig med en dödlighet överstigande Paris’, Londons och Liverpools vid samma
tid.” På 1860-talet tillsattes en kommitté för gatureglering under ledning av ämbetsmannen, juristen och stadsfullmäktigeledamoten Albert Lindhagen. Denna kommittés förslag till reglering av malmarna och Kungsholmen, som presenterades 1866 och
blev allmänt känt som Lindhagenplanen, räknas som Stockholms första moderna
generalplan. Lindhagenplanen räknade med en fortsatt kraftig ökning av i första hand
mindre bemedlad befolkning och fastslog därför att malmarnas bebyggelse i första
hand skulle utgöras av tätt stående och relativt höga hyreshus. Planen försåg emellertid samtidigt, under uppenbar påverkan från Haussmanns plan för Paris, staden med
breda, rätlinjiga gator, parker samt kajer och strandpromenader?

Hammarström (1970). ss. 5ff.
Mörner (1997), s. 14.

Johansson (1987). ss. 143ff. Se Selling (1970) för en utförlig skildring av Lindhagenplanen.
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Figur 2.1 Stockholms norra delar enligt Lindhagens generalplan 1866.

Anmärkning: Observera den östvästliga trafikleden i Kungsgatans sträckning från Tranebergsbron till
Karlaplan samt den 70 meter (!) breda Sveavägen dragen till Gustav Adolfs Torg. Parallellt med och
öster om Sveavägen är Birger Jarlsgatan dragen till den igenfyllda Nybroviken. En bro mellan Slottet
och Blasieholmen är inritad.
Källa: 1962 års cityplan (1963), s. 8.

Malmarnas reglering innebar, trots att de konkreta åtgärderna genomfördes långsamt och det ursprungliga förslaget inte förverkligades fullt ut, ändå en pionjärinsats
för svensk stadsplanering i flera avseenden. Det kommunala inflytandet över markpolitiken, planeringen och byggandet var vid denna tid långt ifrån någon självklarhet,
och Stockholm blev genom sina initiativ i detta avseende en förebild för övriga
svenska städer. Detsamma gäller utvecklingen av den kommunala kompetensen: när
Stockholm strax efter sekelskiftet började köpa in mark och planera bebyggelse utanför stadsgränserna hade man ett kvartssekels erfarenheter av sådan verksamhet, och
man hade under samma tid hunnit bygga upp en för uppgifterna effektiv planeringsorganisation.4
Kommunikationsmedlens genombrott - i ett första skede i form av jämväg och
ångbåtar, i ett andra skede genom spårvägar och busslinjer - var den faktor som möjliggjorde en utlokalisering av bostadsbebyggelse och verksamheter från själva staden
’Johansson (1987), ss. 147f. Planeringen var dock delad mellan olika förvaltningsgrenar fram till år
1909, då den samordnades genom en stadsplanekommission. Denna kommission omorganiserades år
1920 till stadsplanenämnden, som under sig hade ett stadsplanekontor med en stadsplanedirektör som
chef. Sidenbladh (1981), ss. 12f.
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ut till förortsområden. Från 1860-talet utbyggdes industriområden utanför staden i
anslutning till järnvägslinjer, och kring dessa perifera industrier skapades ett behov
av bostadsförorter för arbetarna. Byggandet av sådana lämnades under 1800-talet till
privata intressenter som uppförde, ofta tämligen undermåliga, bostadsområden i exempelvis Bromma, Solna och Brännkyrka. Från sent 1880-tal byggdes även förorter
för mer välbeställda invånare, som Saltsjöbaden, Djursholm och Stocksund, även
dessa i privat regi. Från början av 1900-talet började även Stockholms stad köpa upp
mark i grannsocknarna för att bygga upp förortsområden och avlasta innerstaden från
den kraftiga befolkningstillväxten.’
Under perioden 1910-1950 mer än fördubblades Storstockholms6 folkmängd, från
en halv miljon till omkring 1,l miljoner. Störst var ökningen i den så kallade Yttre
staden, dvs de grannsocknar - Spånga, Bromma och Brännkyrka - som under perioden inkorporerades i staden, men även förortskommunerna utanför själva Stockholm
flerdubblade sitt invånarantal - från omkring 100 000 till drygt 2.50 000 invånare.
Från och med 1910-talet drogs spårvägar ut till grannkommunerna, vilket gjorde det
möjligt att bebygga arealer utan närhet till jämvägarna, samtidigt som man genom
spårvägarnas stora transportkapacitet och snabba personbefordran kunde bygga ganska stora förstäder av stenstadstyp på ett relativt stort avstånd från moderstaden - exempel på sådana är Råsunda, Aspudden och Midsommarkransen. Spårvägslinjerna
byggdes och drevs inledningsvis av privata bolag, ofta bildade av de entreprenörer
som byggde i de nya förorterna, men efter första världskriget övertogs trafiken successivt av Stockholms stad. Busstrafiken, som fick sitt genombrott i slutet av 1920talet, betjänade de villasamhällen som byggdes upp utanför jämvägarnas och spårvägarnas influensområden, och fick också stor betydelse för sommarstugebebyggelsens
spridning i regionen.’
Kommunikationerna var alltså en faktor av avgörande betydelse för Stockholms
expansion, vilket kommer till uttryck i stadsplanedirektör Albert Lilienbergs generalplan för Stockholm med omnejd från år 1928.8 På basis av trafikräkningar utförda
sedan 1924 gjorde Lilienberg en prognos för trafikmängderna 3r 1943, där flertalet på
1920-talet befintliga trafikleder förutsattes vara överbelastade. Han föreslog därför att
ett antal trafikleder skulle skapas i staden, i första hand genom breddning och förlängning av befintliga gator.’
Som huvudsaklig öst-västlig förbindelseled förordade Lilienberg Klarabergs- och
Hamngatorna, med förlängning västerut fram till Drottningholmsvägen och österut
via Strandvägen. Dessutom ansåg Lilienberg det nödvändigt att bredda Tunnelgatan

‘Johansson (1987), ss. 303ff.
’ “Storstockholm” är, enligt Johansson (1987), s. 15, inte något geografiskt tydligt och över tid enhetligt begrepp. Det började användas strax efter sekelskiftet som beteckning på den utan hänsyn till
administrativa gränser uppkomna stadsbildning det redan då blivit fråga om. Innebörden i begreppet
har sedan ändrats allteftersom stadsområdet vuxit och i sig inlemmat nya landområden.
’Johansson (1987), ss. 473ff.
’ Stadsplanenämnden uppdrog i februari 1923 åt sitt kontor att göra en generalplan “för ett område
inom och utom stadsgränsen där bosättning med goda trafikförbindelser med stadens centrum kan
tänkas uppstå inom en överskådlig framtid”. Planområdet angavs till en cirkel med 15 km radie runt
stadens centrum, vilket innebar att även områden i andra kommuner omfattades av planen. Stadens
fdrste stadsplanedirektbr Per Olof Hallman lyckades emellertid inte fullgöra uppdraget. Albert Lilienberg, som efterträdde Hallman år 1927, sammanställde däremot - i stort sett ensam - en generalplan
på 15 månader. Sidenbladh (1981), ss. 13ff, 158.
‘Lilienberg (1929), ss. 20ff.
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till 18 meters bredd, för att avlasta Kungsgatan och även på grund av “behovet av luft
och ljus i den trånga stadsdelen”. Om trafiken i staden skulle öka väsentligt kunde
enligt Lilienberg ytterligare en öst-västlig förbindelseled bildas av Karlavägen - Runebergsgatan - Tegnérsgatan, som då skulle ledas på bro över Klara sjö till Kungsholmen och dras i tunnel under Tegnérlunden. Lilienberg ansåg vidare att en broförbindelse från Skeppsbron över Blasieholmen till Strandvägen var nödvändig för att
avlasta gatorna på nedersta Norrmalm.”
Som huvudsaklig nord-sydlig förbindelseled förordade Lilienberg Sveavägen, som
skulle dras ned till Gustav Adolfs torg i en bredd av 24 meter. Vid sidan av Sveavägen tänktes även Vasagatan och Birger Jarlsgatan utgöra nord-sydliga leder på Norrmalm. Om behov skulle uppstå, kunde ytterligare en trafikled byggas utmed Klara
sjö från Karlberg till Stadshusbron. För trafiken över strömmarna och förbi Gamla
stan planerades en bro väster om den befintliga Vasabron samt den ovannämnda bron
mellan Blasieholmen och Skeppsbron. En västlig motsvarighet till Skeppsbron skulle
anordnas genom en breddning av Munkbrogatan. För att avlasta Slussen planerades
emellertid även en ny bro över Söderström. På Södermalm anvisades Götgatan som
den huvudsakliga nord-sydliga trafikleden.”
Som mer perifera förbindelser skisserade Lilienberg Västerbron mellan Långholmen och Rålambshov eller Smedsudden samt Österbron mellan Beckholmen och
Södermalm. Han menade dock att Österbron inte var aktuell att byggas, då Djurgården inte var avsedd att bebyggas samt då en Österbro inte bedömdes ha någon nämnvärd avlastande effekt på Slussen. Däremot menade han att stadsplanerna skulle Iämna möjligheterna öppna för en bro “när förhållandena så påkalla”.12
För Västerbron såg Lilienberg ett omedelbart behov, då stora delar av Bromma,
Sundbyberg och Råsunda redan var bebyggda och byggandet av stora blivande bostadsområden på västra Kungsholmen hade påbörjats. Även från de bebyggda delarna
av Kungsholmen, liksom från Vasastaden och norra Norrmalm, skulle man med
Västerbron - vars trafik tänktes fortsätta norrut på S:t Eriksgatan - få en snabbare
förbindelse söderut än den över Slussen. Västerbron skulle också få ett betydande
trafikområde söder om Mälaren, med de tätbebyggda delarna av västra Brännkyrka
och de västra delarna av Södermalm. Dessutom väntades en del landsvägstrafik söderifrån välja Västerbron för genomfart eller för färd till stadens norra delar - denna
trafik väntades dock bli “av mindre storleksordning”. Lilienberg menade i sin motivering för Västerbron att den kunde förväntas få samma positiva inverkan på stadens
utveckling som S:t Eriksbron hade på sin tid - under inverkan av den bron blev, menade han, Kungsholmen och Vasastaden redan från början “organiskt utbyggda”.13
Västerbron, med anslutningsvägar och -broar blev också byggd redan under första
hälften av 1930-talet, och Västerbroleden från Drottningholmsvägen till Långholmsgatan invigdes i november 1935. Vid samma tid byggdes också Tranebergsbron (som
dock inte var medtagen i Lilienbergs generalplan), som kunde invigas i augusti 1934,
och samtidigt skedde även en omfattande ombyggnad av Slussen, som i sin nya
skepnad invigdes i oktober 1935. Däremot kunde man inte komma till något beslut i

“’Lilienberg (1929), ss. 23f.
” Ibid., ss. 25ff.
Iz Ibid., ss. 30f.
”Ibid., s. 31.
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frågan om Blasieholmsleden. 1946 byggdes Strömbron, avsedd som ett provisorium.”
Lilienbergs generalplan uppmärksammade i stort sett enbart trafiken inom stadens
område. På 1920-talet började emellertid ett planeringssamarbete mellan de olika
kommunerna i Stockholmsregionen att komma igång. Dessa kommuner hade sinsemellan mycket olika karaktär: några var städer eller köpingar, andra municipalsamhällen eller rena landsortskommuner. Lansarkitekten i Stockholms län, Edvin Stenfors, hade som sakkunnig vid justitiedepartementet biträtt vid utarbetandet av ett förslag till stadsplanelag, där man efter framför allt tysk förebild talade om regionplaner
framställda av frivilligt bildade kommunalförbund. Stenfors vann landshövding Nils
Eden för förslaget att upprätta en regionplan för Stockholmsregionen - med detta
begrepp avsågs vid den här tiden ett betydligt mer begränsat område än under efterkrigstiden; samtliga samhällen i 1920-talets Stockholmsregion låg åtminstone delvis
inom en radie av 20 km från Stockholm - och landshövdingen kallade representanter
för samhällena i Stockholms omgivningar till ett möte på länsstyrelsen i januari
1926, med syftet att överlägga om åtgärder för att åstadkomma en regionplan “för
säkerställande av viktigare trafikleder samt eventuellt andra likartade samhällsintressen, bland annat genom reserverande av för sådana ändamål erforderlig mark”“. Vid
mötet beslöts att en delegation skulle utreda hur regionplanearbetet skulle organiseras, och ett förslag till förbundsordning presenterades i juni 1929. Enligt förslaget
skulle regionplanen utarbetas i samarbete mellan Stockholms stad och förorterna,
vilka för ändamålet skulle sluta sig samman i Stockholmsförorternas regionplaneförbund med en ombudsförsamling som högsta beslutande organ och en direktion, under
landshövdingens ordförandeskap, som verkställande organ. Förslaget till förbundsordning godtogs, med undantagen att Lovö kommun avböjde att delta och att Järfälla
kommun inte ville betala mer än hälften av sin beräknade andel av kostnaderna. Ombudsförsamlingen och direktionen höll sina konstituerande sammanträden den 26
mars 1930, och i september samma år började direktionens arbetskontor, regionplanekontoret, sin verksamhet. Till chef för kontoret hade direktionen utsett byggnadschefen vid Stockholmsutställningen 1930, civilingenjören E.H. Nordendahl, som i
regionplanearbetet biträddes av en mindre grupp ingenjörer samt i vissa frågor av
utomstående sakkunniga. Det färdiga regionplaneförslaget kunde framläggas för regionplanekommissionen i februari 1935, sedan arbetet försenats av att direktionen
måst avvakta resultatet av Stockholms stads lokalbane- och spårvägsutredningar.
Efter att förslaget skickats ut på remiss till förbundsmedlemmarna kunde det i något
justerad form antas av ombudsförsamlingen i april 1936, och i juni samma år godkändes det även av Stockholms stadsfullmäktige.16
Regionplanen var, även om den också behandlade vatten- och avloppsfrågor, naturskydd och allmänna markdispositionsfrågor, till övervägande delen en trafikplan. 1
planen skisserades ett huvudvägnät, där infartsvägarna till Stockholm betecknades
som huvudvägar av första ordningen. Dessa vägar, för vilka i regionplanen omfattande markreservationer gjordes för breddning och nybyggnation, var Brommavägen,
l4 Sidenbladh (1981), ss. 172ff. Som bekant står emellertid den provisoriska Strömbron kvar än idag
(1998).
l5 Regionplan för Stockholm med omnejd, huvudsukligen avseende förortsområdet (1936), s. 3. Till
mötet infann sig ombud från tre städer. fyra köpingar, 13 municipalsamhällen, 16 landskommuner och
sex väghållningsdistrikt.
” Regionplutt för Stockholm.. .(1936), ss. 5ff.
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Huvudstavägen, Solnavägen, Uppsalavägen, Enköpingsvägen, Norrtäljevägen, Lidingövägen, Värmdövägen, Vendelsövägen (även kallad Tyresövägen), Dalarövägen
(även kallad Södertömsvägen), Huddingevägen, Södertäljevägen samt Drottningholmsvägen. Huvudstavägen och Värmdövägen var nyplanerade, medan Solnavägen,
Norrtäljevägen och Södertäljevägen fick - helt eller delvis - nya sträckningar. Vid
sidan av infartsvägarna planerades också för ett nät av huvudvägar av andra ordningen, vilka i stor utsträckning hade som uppgift att länka samman de olika infartsvägama.17
Regionplanearbetet hade föregåtts av vissa trafikräkningar på infartsvägarna. Man
hade konstaterat att antalet motorfordon, som ökat kraftigt under 1920-talet, omkring
1930 uppnått vad man ansåg vara ett “jämviktstillstånd”. Det antogs att vägtrafiken
skulle kunna öka även i framtiden, men inte alls i lika stor omfattning som under
1920-talet. Ändå ansågs breddning och förbättring av infartsvägarna vara motiverad,
då den snabbt ökade sommarstugebebyggelsen kunde väntas alstra en hel del trafik,
och då framtidens vägar ansågs behöva medge högre hastigheter, bekvämare körning
och högre trafiksäkerhet än de dittillsvarande.”
Infartsvägarna skulle enligt planen vara utformade så att direkt närhet till bebyggelse så långt möjligt skulle undvikas, av säkerhetsskäl och för att höga hastigheter
skulle vara möjliga. Ett ideal som framhölls i planen var amerikanska parkvägar
(Parkways), där infartsvägarna dragits genom parkbälten medan samhällena lagts på
ömse sidor av dessa bälten. Det påpekades att sådana parkvägar skulle vara möjliga
att ordna på långa sträckor i Stockholmsområdet, tack vare Kronans stora markinnehav. Infartsvägarna, skulle vara så raka som möjligt, med stora kurvradier och svaga
lutningar, samt ha planskilda korsningar med jämväg och förortsbanor. De skulle ha
två körfält i vardera riktningen och beräknades, med skyddsremsor samt gång- och
cykelbanor på båda sidor bli omkring 30 meter breda. Huvudvägar av andra ordningen planerades få en fil i varje riktning plus en omkörningsfil i körbanans mitt; med
gång- och cykelbanor fick sådana vägar en bredd på omkring 20 meter. Det i regionplanen upptagna huvudvägnätet omfattade sammanlagt ca 460 kilometer väg, varav
80 kilometer infartsväg.”
Regionplanen sågs som en engångsföreteelse. Den hade ingen tidplan för sitt genomförande och avsågs inte följas upp med kontinuerligt planeringsarbete. Sedan den
blivit godkänd av alla berörda parter, fattade regionplanekommissionen den 1 juli
1936 beslut om sitt eget upphörande?’ Det dröjde sedan till 1952 innan regionplaneringen återupptogs i Stockholmsregionen.
2.1 SAMMANFATTNING
1 det här kapitlet behandlades tiden som föregick den egentliga undersökningsperioden, med avsikten att svara på vilka bakomliggande faktorer som fanns till den utveckling som ledde till att trafikplaner behövde upprättas, vilka planer som upprättades, hur de tillkom och vad de innehöll. En kraftig befolkningstillväxt i Stockholm
från senare hälften av 1800-talet ledde till överbefolkning och försämrad miljö i det
” Ibid., ss. 17-34.
” Regionplan för Stockholm.. .(1936), ss. 141f. Tekniska beskrivningar och motiveringar till regionplanen var samlade i en bilagedel, som i sin helhet var författad av regionplankontorets chef Einar
Nordendahl.
“Regionplan för Stockholm. ..(1936), ss. 143ff.
“’ Ibid., s. 14.
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dåvarande stadsområdet, en situation man försökte förbättra genom Lindhagenplanen, framlagd 1866, där malmarna och Kungsholmen planerades med breda rätlinjiga
gator. Kommunikationernas utveckling möjliggjorde en fysisk expansion av stadsområdet från 1800-talets senare decennier och under 1900-talet. Stadsplanedirektören
Albert Lilienbergs generalplan från 1928 ägnade stor uppmärksamhet åt trafikleder i
nord-sydlig och öst-västlig riktning genom staden. 1 planen ingick även Västerbron
och Österbron som sammanbindande länkar mellan olika delar av stadsområdet Lilienberg gav dock den förra betydligt högre prioritet än den senare. Under mellankrigstiden tillkom också - till stor del genom enskilda personers försorg - en regionplan, även om den aktuella regionen utgjordes av ett betydligt mindre område jämfört
med efterkrigstidens. 1 regionplanen uppmärksammades infartslederna till Stockholm, vilka var i princip desamma som i senare planering. Regionplanen sågs emellertid som en engångsföreteelse och var inte avsedd att följas upp kontinuerligt.
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3 INSTITUTIONELLA OCH ORGANISATORISKA RAMAR
Detta kapitel syftar till att beskriva dels de formella institutioner, i form av lagstiftning på vägbyggnads- och planeringsområdet, som utgjorde det institutionella ramverket för planering och beslut om trafikleder under perioden 1945-1975, dels också
utseendet och funktionen hos de organisationer som var verksamma i detta arbete
under den aktuella perioden. Kapitlet skall besvara följande frågeställningar: Vilka
lagar reglerade planeringen och byggandet av trafikleder i Stockholm, och vilka bestämmelser innehöll dessa lagar? Vilka politiska och administrativa organ ansvarade
för trafikledsplaneringen på kommunal, regional respektive nationell nivå? Hur förändrades denna struktur under undersökningsperioden? Vilka plandokument framställdes på respektive nivå under perioden? Hur samordnades de olika nivåerna?
3.1 LAGSTIFTNINGEN RÖRANDE VÄGPLANERING
Den svenska väginfrastrukturens planering och utbyggnad regleras i första hand genom väglagstiftningen samt genom plan- och bygglagstiftningen. Enligt Lag om ullmänna vägur (SFS 1943:431), som trädde i kraft den 1 januari 1944, skulle kronan
vara väghållare på landet medan städer var väghållare inom sina områden. Väghållningen för kronans räkning skulle handhas av Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen från 1967 benämnt Statens vägverk och från 1983 Vägverket’ - samt vägförvaltningarna i länen, medan städers våghållning skulle handhas av en kommunal nämnd eller
styrelse. Städernas vägbyggen skulle prövas av Vägverket i samråd med Iänsstyrelsen.’ Innan en väg kunde byggas måste en arbetsplan upprättas och fastställas av
Vägverket och länsstyrelsen, varefter arbetsplanen var giltig i tre år. Väghållande
städer var berättigade till statsbidrag till väghållningen med 95 procent av den beräknade kostnaden för staden, dock inte kostnader för markinlösen och förvaltning.
Väglagen kompletterades av en vägstadga (SFS 1943:437), där det fastställdes att
tilldelningen av medel till ny- och ombyggnad av vägar skulle vägledas av flerårsplaner. Vägverket skulle upprätta flerårsplaner för huvudvägar (vägar av stor vikt för
den allmänna samfärdseln) medan länsstyrelserna upprättade flerårsplaner för övriga
vägar. Vägverket upprättade även fördelningsplaner utifrån de vägförslag som inkom
från städerna - dessförinnan skulle dock länsstyrelsen ta ställning till vägens angelägenhetsgrad. 1 Kungl. A4aj:t.s förordning om statsbidrag till väg- och gatuhållningen i
städer och stadsliknande samhällen, som äro väghållare (SFS 1943:438) preciserades villkoren för statsbidragen till städerna. Beloppet fastställdes för en tid av fyra år
och användningen av medlen skulle redovisas årligen. 1 den väglag (SFS 1971:948)
och vägkungörelse (SFS 1971:954) som från och med år 1972 ersatte 1944 års väglag
och vägstadga har få stora ändringar gjorts.
Även byggnadslagstiftningen har betydelse för infrastrukturplaneringen. 1948 års
byggnadslag (SFS 1947:385) stadgade att grunddragen för markanvändningen inom
’ Även om den formella namnändringen till Vägverket skedde först 1983 var detta redan långt tidigare
den vardagliga benämningen för myndigheten, även i mer officiella sammanhang som t ex plandokumenten från 1970 och framåt. Då inga förväxlingar torde kunna befaras använder jag i föreliggande
arbete i allmänhet benämningen Vägverket.
’ Innan Stockholms stad och län slogs samman 1967 intog staden en särställning i Sverige genom att
inte ingå i länsorganisationen. Länsstyrelsens funktioner utövades i Stockholm i stället av överståthållarämbetet, vars verksamhet var reglerad i SFS 1942:919, från och med 1948 i SFS 1947:926 och
från och med 1958 i SFS 195750 (Kommunallag för Stockholm).
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kommun eller samhälle skulle anges i en generalplan. Bebyggelsen reglerades närmare genom en stadsplan eller byggnadsplan, och byggnadsverksamheten inom område som inte ingick i stadsplan eller byggnadsplan reglerades genom utomplansbestämmelser. För samordning av flera kommuners eller samhällens planläggning
skulle en regionplan upprättas. Generalplanen skulle ange grunddragen för kommunens markanvändning, exempelvis till tätbebyggelse och viktigare trafikleder. Den
skulle för att äga giltighet antas av stadsfullmäktige och fastställas av regeringen på
framställning från kommunen. Mark som enligt fastställd generalplan var avsedd till
trafikled eller annan allmän plats kunde inlösas av kommunen när den begärde det.
Regionplan skulle enligt lagen upprättas om två eller flera kommuner befanns böra ha gemensam planläggning beträffande grunddragen för markens användning, exempelvis i fråga om viktigare trafikleder, flygplats, områden för tätbebyggelse etc.
Regeringen skulle, efter att fråga väckts om regionplan och länsstyrelsen utrett frågan, besluta om regionplan skulle upprättas i ett område. Förordnade regeringen att
regionplan borde finnas, skulle de kommuner som berördes bilda ett regionplaneförbund med uppgift att framställa en regionplan. Sedan regionplanen tagits fram skulle
den, efter att medlemskommunerna fått tillfälle att yttra sig, fastställas av regeringen.
Regionplanen skall tjäna till ledning vid upprättande av generalplan, stadsplan,
byggnadsplan och utomplansbestämmelser.
3.2 POLITISKA OCH ADMINISTRATIVA ORGANISATIONER
Både i fråga om politiska organ och administrativa myndigheter finns tre nivåer: den
(primär)kommunala, den regionala (sekundärkommunala) samt den nationella. På
den nationella, statliga nivån ligger den politiska makten hos riksdag och regering
medan planering och implementering av beslut ombesörjs av de statliga ämbetsverken, i fallet med väginfrastrukturen i första hand Vägverket.
På den regionala nivån har man dels att göra med statens kontrollmyndighet länsstyrelsen och med de statliga verkens regionala förvaltningar, dels också med den
regionala politiska enheten, landstinget, och dess administration. Som nämndes i
inledningskapitlet har Stockholms läns landsting, på grund av historiska omständigheter som skall beskrivas i det följande, en jämfört med andra landsting något utvidgad kompetens. Landstinget har ansvar för regionplaneringen och den översiktliga
trafikplaneringen i Stockholmsregionen, och det ombesörjer genom det helägda bolaget Storstockholms Lokaltrafik AB (SL) den regionala och lokala kollektivtrafiken
i Stockholms län.3
På den kommunala nivån finns stadsfullmäktige och den av denna utsedda verkställande politiska organisationen, som dock ser något annorlunda ut i Stockholm än i
andra svenska kommuner, något som kommer att närmare beröras i nästa avsnitt. På
kommunal nivå finns också en rad förvaltningar, som medverkar till att upprätta planer för bland annat trafiklederna. Figur 3.1 visar en principiell översikt över den offentliga förvaltningens struktur i Sverige. 1 följande avsnitt går jag närmare in på
förhållanden som är specifika för Stockholms stad och Stockholmsregionen.

’ Gustafsson (1992), s. 110. Dessa jämfört med andra landsting extraordinära funktioner har Stockholms läns landsting haft sedan sin tillkomst i nuvarande form 1971. Den historiska bakgrunden till
detta förhållande behandlas i avsnitt 3.2.2.
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Figur 3.1 Den offentliga förvaltningen i Sverige.

Killa: Gustafsson (1992), s. 12.

32.1 Kommunal nivå
Den politiska-adminstrativa organisationen i Stockholms stad, som den såg ut efter
införandet av den nionde roteln 19.55, visas översiktligt och schematiskt i figur 3.2.
Figur 3.2 Den kommunala organisationen i Stockholm.

Rotel 6
Socialroteln
Rotel 7
Kulturroteln
Rotel 8
Sjukvårdsroteln

Anmärkning: Benämningen på den fjärde roteln ändrades 1964/65 till gatu- och trafikroteln.
Källa: Stockholms kommunalkalender 1955. Figurens utformning: Kubu (1968), s. 17.
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Kommunalstyrelsen är i Stockholms stad den sammanfattande benämningen för
stadsfullmäktige och nämnder samt den verksamhet som stadens organ utövar. Det
beslutande (representativa) organet är studsfullmäktige med 100 ledamöter4 medan
nämnderna, inordnade i nio förvaltningsområden kallade rotlar, är stadens förberedande, verkställande och förvaltande organ. Stadskollegiet, som har till uppgift att å
stadsfullmäktiges vägnar leda förvaltningen av stadens angelägenheter, består av tolv
ledamöter som - liksom ledamöterna i Stockholms stads övriga nämnder - väljs genom proportionella val inom stadsfullmäktige. Fullmäktiges ordförande, vice ordförande och borgarråden har rätt att närvara och yttra sig vid stadskollegiets sammanträden, däremot inte att delta i beslut? Borgarrådsberedningen består av de (från
1955) nio borgarråden, som handlägger och i stadskollegiet föredrar ärenden rörande
var sin av rotlama.6 Borgarråden är politiska ämbetsmän som formellt har ganska
begränsad makt, men som genom sina ordförandeskap i nämnderna i sina respektive
rotlar och genom sina nära kontakter med förvaltningarna i realiteten har ett avgörande inflytande över de politiska besluten. Borgarrådsberedningens ordförande, som i
allmänhet benämns med den inofficiella titeln finansborgarråd, är också ordförande i
drätselnämnden och därmed ansvarig för ärenden inom drätselroteln, inom vilken
ligger skattefrågor, stadens utgifts- och inkomststat samt stadskansliet och statistiska
kontoret. De nämnder och förvaltningar som hade att göra med trafikplaneringsfrågor
är emellertid gatunämnden, som sorterade under den rotel som före 1964/65 benämndes stadsbyggnadsroteln och därefter gatu- och trafikroteln, samt byggnadsnämnden och delegationen för Storstockholmsfrågor inom Storstockholmsroteln.
Kommunala nämnder och förvaltningar
Den under byggnadsnämnden lydande förvaltningsorganisationen förändrades 1955
genom att de tidigare självständiga stadsarkitekt-, stadsingenjörs- och stadsplanekontoren slogs samman till ett gemensamt stadsbyggnadskontor med en studsbyggnadsdirektör som chef. Stadsbyggnadskontoret utförde stadsplaneringen inom Stockholms stad. Inom kontoret fanns en särskild trafikbyrå, 1964-1965 omorganiserad
till trafikavdelning, som ansvarade för upprättandet av trafikprognoser och för detaljplaneringen av trafikleder.’
Under gatunämnden sorterade gatukontoret, som leddes av gatudirektören. Gatukontorets utredningsavdelning utförde tekniska och ekonomiska utredningar avseende bland annat trafik- och parkeringsfrågor. Byggnadsavdelningen ansvarade för
byggandet av beslutade trafikledsprojekt - från 1963 fanns inom avdelningen en särskild arbetsenhet för trafikledsutbyggnad, som 1967 organiserades som en byrå.8
4 1 samband med valet 1970 utökades antalet platser i stadsfullmäktige till 101. Sidenbladh (1985), s.
42. 1971 bytte stadsfullmäktige namn till kommunfullmäktige, medan stadskollegiet började benämnas kommunstyrelsen. Borgarråden behöll dock sina titlar. Högberg (1981), s. 239.
’Samma rätt hade även överståthållaren eller, vid hinder för honom, underståthållaren.
’ Samma person kunde ansvara för flera rotlar, dock måste antalet borgarråd vara minst fyra.
’ Stockholms kommunalkalender 1965, ss. 575ff.
’ Ibid., s. 107. 1 februari 1950 gav stadsfullmäktige i uppdrag åt gatunämnden att tillsätta ett särskilt
trafikråd för Stockholm med uppgift att söka få till stånd ett organiserat samarbete mellan de kommunala organen och de enskilda intressesammanslutningarna på trafikområdet. Rådets ordförande var
stadsbyggnadsborgarrådet (sedermera gatu- och trafikborgarrådet) medan övriga ledamöter företrädde
en rad olika myndigheter och organisationer: gatukontoret, polismyndigheten, skoldirektionen, AB
Stockholms Spårvägar (senare AB Storstockholms Lokaltrafik), Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, Cykel- och Mopedfrämjandet, KAK, M, MHF, Svenska motorförbundet, Taxi tra-
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1 oktober 1954 föreslog stadskollegiet att en ny borgarrådsbefattning skulle inrättas med ansvar för Storstockholmsfrågorna. Man menade att Storstockholm såväl
med hänsyn till näringslivet som ur trafiksynpunkt och samhällsekonomisk synpunkt
utgjorde en enhet, oberoende av de administrativa gränserna, och att en enhetlig planering och bedömning i fråga om alla för området gemensamma problem därför borde eftersträvas. Det nya borgarrådet skulle bereda och handlägga samtliga ankommande Storstockholmsproblem i nära samråd med fackborgarråden. Man föreslog
samtidigt att ett särskilt organ för Storstockholmsfrågor skulle skapas, med det nya
borgarrådet som ordförande. Ett nionde borgarråd utsågs av stadsfullmäktige i december 1954.9 1 januari 19.55 beslöt stadskollegiet att inrätta en Storstockholmsrotel,
innefattande de ärenden som rörde stadens förhållande till grannkommunerna, till
Stockholmstraktens regionplaneförbund och dess medlemmar samt till Stockholms
läns landsting och dess organ. Man uppdrog samtidigt åt det nya borgarrådet att vara
föredragande i ärenden tillhörande Storstockholmsroteln, samt dessutom att vara ordförande i den delegation för Storstockholmsfrågor som skulle tillsättas med ytterligare sex av stadskollegiet valda ledamöter. Delegationen skulle avge yttranden och
framlägga förslag i ärenden av Storstockholmskaraktär. Vid handläggning av delegationen i ärenden som även berörde andra rotlar hade de berörda borgarråden rätt att
närvara, delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet. Delegationen skulle även, om stadskollegiet inte föreskrev något annat, vara stadens förhandlingsorgan vid förhandlingar med grannkommuner samt med myndigheter på
region- och länsnivå.”

fikförening och Stockholms åkeriförening (senare Stockholms stads och läns åkeriförening) samt
Stockholms automobilförarfackförening (senare Transportarbetarefackföreningens taxiföraresektion),
Stockholms transportarbetarefackförening och Stockholms spårvägs- och busspersonals samorganisation (senare Svenska kommunalarbetareförbundet, avd 3 A). Detta korporativistiskt sammansatta
trafikråd har emellertid inte lämnat några synliga spår efter sig i trafikplanerna. Ett annat korporativt
sammansatt organ var Kommittén för åtgärder avseende utjämning av trafikbelastningen på stadens
kommunikationsnät som tillsattes av stadskollegiet i oktober 1956, efter att en motion i ämnet väckts i
stadsfullmäktige och i enlighet med ett förslag från borgarrådsberedningen. Kommittén hade en ordförande utsedd av stadskollegiet jämte åtta övriga ledamöter, vilka skulle utses av gatunamnden. styrelsen för AB Stockholms spårvägar, Svenska arbetsgivareföreningen, Stockholms fackliga centralorganisation, Stockholms TCO-kommitté samt Stockholms handelskammare. Även spårvägsdirektören
skulle ingå som ledamot av kommittén, vars verksamhet emellertid inte heller har lämnat direkta spår
i plandokumenten. Dock är det rimligt att anta att organ av det här slaget har haft betydelse som rådgivande organ och som diskussionsforum.
’ Stockholms kommunalkalender 1965, s. 587. Enligt Johansson (1987), ss. 517f., var den verkliga
anledningen till inrättandet av den nionde borgarrådsposten snarast att 1954 års val resulterat i en
mycket knapp seger för de borgerliga - 51 mandat i stadsfullmäktige, mot 49 för socialdemokraterna
och kommunisterna - och de borgerliga accepterade nu inte att de åtta borgarrådspostema delades lika
mellan blocken, medan socialdemokraternas starke man Hjalmar Mehr vägrade en fördelning 5-3 för
de borgerliga. 1 det då uppkomna läget accepterades på Mehrs förslag en nionde borgarrådspost med
ansvar för Storstockholmsfrågor, vilken besattes av socialdemokraten och Mehrs nära medarbetare
Joakim Garpe. Johansson får stöd av Helge Berglund (1973). s. 180, som menar att det var “ur stadens
synpunkt knappast nödvändigt med ett nionde borgarråd. Beslutet var helt betingat av politiska skäl
både när det gällde balansen inom borgarrådskretsen och de växande kontaktema med förortskommunerna.”
“’ Stockholms kommunalkalender 1965, s. 588.

Generalplaneberedningen

En delegation av stor betydelse för den kommunala trafikplaneringen var generalplaneberedningen. Den tillkom i februari 1955 som en utvidgning av den 1951 inrättade delegationen för Nedre Norrmalms reglering. Delegationen fick då i uppdrag
att som ett samarbetsorgan biträda inte endast vid projekteringen och genomförandet
av regleringen av Nedre Norrmalm utan också vid utformningen av tunnelbanesystemet, vid andra stadsplaneregleringar samt i allmänhet vid beredningen av frågor av
generalplanenatur. 1 samband med generalplaneberedningens tillkomst bemyndigade
stadskollegiet också beredningen att anställa en särskild utredningschef.”
Generalplaneberedningen beslöt i april 1968 att utse en arbetsgrupp, trafikpolitiska kommittén, med uppdrag att göra en översyn av kommunens trafikpolitiska målsättningar och framlägga förslag till riktlinjer för den fortsatta trafikplaneringen. Efter beslut av kommittén i juni 1971 skulle generalplaneberedningens expertutskott
betjäna även kommittén, och i samband med detta knöts till kommittén ett trafikutskott sammansatt av de av utredningsarbetet berörda förvaltningarna. På trafikutskottet låg ansvaret för ledningen av det direkta utredningsarbetet, som ägde mm dels
genom tjänstemän ställda till utskottets förfogande, dels genom personal vid stadsbyggnadskontoret och gatukontoret.12
Plandokument framställda på kommunal nivå
År 1945 utkom en promemoria, Det framtida Stockholm, som skulle ligga till grund
för det kommande generalplanearbetet. 1950 publicerades Österledstävlingen. Prisnämndens utlåtande, där resultatet av en internationell idétävling angående en tra-

fikled mellan Södermalm och Östermalm offentliggjordes. 1952 kom Generalplan för
Stockholm. 1956 kom Trafikprognos för Stockholm och 1960 Trafikledsplan för
Stockholm. År 1971 genomfördes en omfattande trafikräkning, vars resultat publicerades 1973. Efter en första rapport 1970 kom ett diskussionsunderlag till en ny trafikplan 1973, och trafikplanen kom sedan 1975 i en preliminär och 1977 i en slutlig,
av stadsfullmäktige antagen version. Planer för regleringen av City, i första hand
Nedre Norrmalm, kom 1946,1962 och 1967. Dessa planer behandlas i kapitel 4 i den
mån de har relevans för planeringen för trafikledssystemet.
3.2.2 Regional nivå
På regional nivå har länsstyrelserna en kontrollfunktion över beslutsfattande och
verksamhet på regional nivå, vilket i praktiken betyder landsting, kommunförbund
etc. Denna kontrollfunktion inbegriper också de på regional nivå beslutade infrastruktursatsningarna. Vägverkets regionala vägförvaltningar utför vägunderhållet.
Stockholmstraktens regionplaneförbund

Stockholms stadsfullmäktige hemställde i juli 1947 hos överståthållarämbetet att
detta skulle vidta förberedande åtgärder för upprättande av en regionplan för Stockholm med förorter enligt bestämmelserna i 1947 års byggnadslag. Sedan ämbetet och
länsstyrelsen i Stockholms län lämnat förslag om regionplan samt om regionplane” Stackholms kommunalkalender 1965., s. 595. Generalplaneberedningen upphörde vid utgången av
år 1976, och efterträddes av PlaneringsberednWlgen. Sidenbladh (1985), s. 227. Enligt Gullberg
(1998) avskaffades generalplaneberedningen sedan det befunnits att den inte var förenlig med gällande lagstiftning (jämför avsnitt 5.2).
“Stockholms kommunalkalender 1975, ss. 496f.
33

områdets omfattning förordnade regeringen den 21 januari 1949 att regionplan skulle
upprättas för ett område innefattande Stockholms stad och större delen av Stockholms län.13 Från början omfattade området 91 kommuner, som dock i och med 1952
års kommunindelningsreform slogs samman till 47.
Figur 33. Stockholmsregionens regionplaneområde 1949.

STOCKHOLMS REGIONPLANEOMRÀDE

Kalla: Sidenbladh (1981). s. 533.

Enligt den av regeringen i januari 1951 fastställda förbundsordningen hade Stockholmstraktens regionplaneförbund till ändamål att genom upprättande av regionplan
och därmed sammanhängande åtgärder verka för att gemensam planläggning ägde
“Stockholms kommunalkalender 1955, s. 512.1 januari 1962 förordnade regeringen att Upplands-Bro
kommun i Uppsala län skulle omfattas av regionplanen för Stockholmstrakten. 1 februari 1966 utvidgades regionplaneområdet till att även omfatta Östhammars stad och Häverö landskommun, och i
mars 1969 förordnades att hela Stockholms län skulle innefattas i regionplaneområdet; detta innebar
att Almunge, Knutby, huvuddelen av Knivsta, Jäma och Turinge samt förutvarande Enhörna inom
Södertälje stad nu medräknades. Stockholms kommunalkalender 1970, s. 608.
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rum i fråga om viktigare trafikleder, flygplatser, områden för tätbebyggelse och friluftsliv samt anläggningar för vattenförsörjning och avlopp. Förbundets angelägenheter skulle handhas av en förbundsdirektion, senare benämnd förbundsfullmäktige,
vars ledamöter utsågs på så sätt att varje förbundsmedlem fick utse en ledamot samt
ytterligare en ledamot för varje fullt tal av 25 000 av sin folkmängd, medan ordföranden och dennes ersättare skulle utses av regeringen.14 Detta innebar att förbundsdirektionen år 1958 hade 82 ledamöter, varav 32 ledamöter representerade Stockholm
och 48 övriga kommuner.r5
Direktionen biträddes av en regionplanenämnd som enligt byggnadsstadgan
skulle upprätta förslag till regionplan, verka för att fastställd regionplans bestämmelser efterlevdes, med uppmärksamhet följa utvecklingen inom regionplaneområdet
och dess omgivning samt väcka de förslag till ändringar av regionplanen och göra de
framställningar i övrigt hos förbundsdirektionen, länsstyrelsen eller annan myndighet
som omständigheterna kunde föranleda, samt minst en gång vart femte år underkasta
frågan om regionplanens lämplighet en allsidig prövning. Regionplanenämnden
skulle ha nio ledamöter, varav fyra utsågs på förslag av de ledamöter i direktionen
som företrädde Stockholms stad, medan de återstående fem utsågs på förslag av övriga direktionsmedlemmar. Regionplanenämnden hade för regionplanearbetets praktiska genomförande under sig regionplanekontoret under ledning av regionplanedirektören. Vid regionplanenämndens sammanträden skulle regionplanedirektören vara
närvarande med rättighet att delta i överläggningarna ehuru ej i besluten, samt att få
sin mening antecknad till protokollet.‘6

“Stockholms kommunalkalender 1955, s. 512.
‘5 Regionplaneringen i Stockholmsregionen under 60-, 70-, 80- och 90-talen (1995), s. 10.
l6 Stockholms kommunalkalertder 19.55, ss. 512f. Samma rättighet hade även en rad tjänstemän inom
Stockholms stad: stadsbyggnadsdirektören. stadsarkitekten, stadsingenjören, trafikpolisintendenten,
stadsläkaren och stadsantikvarien.
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Figur 3.4. Regionplaneområdet och kommunindelningen 1958.

Källa: Sidenbladh (1981), s. 537.

Kommunalförbundet för Stockholms stads och läns regionala fr&gor (KSL)
1 december 1964 träffades mellan delegerade för Stockholms stad och Stockholms
läns landsting en principöverenskommelse om samordning, utbyggnad och drift av
ett kollektivt trafiksystem i Storstockholm. Överenskommelsen, enligt vilken staden
och landstinget skulle bilda ett gemensamt kommunalförbund som skulle vara huvudman för den kollektiva närtrafiken i Storstockholm, godkändes av Stockholms
stadsfullmäktige i mars 1965. Staden och landstinget tillsatte en gemensam planeringskommitté, för att förbereda förbundet och för att, i avvaktan på att förbundet
trädde i funktion, påbörja planering och projektering av tunnelbanenätets utbyggnad
samt upprustningen av SJ:s lokaltrafik. Planeringskommittén framlade i september
1965 till stadskollegiet och landstingets förvaltningsutskott ett förslag till förbundsordning för kommunalförbundet, där man erinrade om pågående utredningar om vidgat samarbete mellan staden och landstinget med sikte på ett gemensamt storlandsting, och framhöll att denna utveckling skulle främjas och påskyndas om kommunalförbundet tillfördes verksamhetsområden som väntades ingå i ett blivande storlandsting. Enligt förslaget, som också godkändes av båda parter, skulle förbundet förutom
att ansvara för kollektivtrafiken också ha ansvaret för att främja bostadsförsörjningen
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i Stockholms län, upprätta regionplan” samt svara för den regionala VA-planeringen .18
Förbundets beslutande organ var förbundsfullmäktige, bestående av åttio ledamöter varav fyrtio utsågs av Stockholms stadsfullmäktige och fyrtio av Stockholms läns
landsting. Förbundsfullmäktige utsåg förbundsstyrelsen, som bestod av sjutton ledamöter och som utgjorde förbundets förvaltande och verkställande organ. Regionplanenämnden, som kom att få KSL som huvudman, stod dock självständig gentemot
förbundsstyrelsen i likhet med KSL:s personalnämnd.19
Förbundsfullmäktige utsåg också en rad utskott för beredning av de förbundets
olika ansvarsområden, däribland ett trafikutskott och ett expertutskott för tunnelbanesystemets utbyggnad. Förbundet hade även ett förbundskansli, indelat i en allmän
och en teknisk avdelning”
Storlandstingskommittén

Finansborgarrådet Hjalmar Mehr väckte i december 1963 förslaget att Stockholms
stad skulle förena sig med länet i ett storlandsting, för att bättre kunna åstadkomma
den samordning på flera verksamhetsområden som blivit nödvändig i takt med den
snabba utbyggnaden av huvudstadsregionen och den fortskridande integrationen
mellan staden och grannkommunema.21 Till de stora interkommunala uppgifterna
som borde anförtros åt ett storlandsting räknade Mehr regionplanering, samordning
av och stöd åt kommunernas bostadsbyggande, gemensam planläggning av vattenförsörjning och avloppssystem, den kollektiva trafiken i samverkan med staten, sjukvården och planeringen av skolväsendet ovanför grundskolan. Stadskollegiet beslöt att
uttala sig för att en allsidig utredning rörande frågan om storlandsting verkställdes,
och inbjöd Stockholms läns landstings förvaltningsutskott till överläggningar i frågan?’
Storlandstingskommittén bestående av fem representanter för staden och fem för
landstinget - de senare var medlemmarna i landstingets förvaltningsutskotts ordfö” Regeringen beslöt den 14 mars 1969 att Stockholms län från och med den 1 april samma år skulle
utgöra ett regionplaneområde, och förordnade att frågor om regionplan skulle handläggas av kommunalförbund mellan staden och landstinget. Länsstyrelsen förordnade den 31 mars 1969 - efter tidigare
beslut av Stockholms stad och Stockholms läns landstingskommun - att KSL skulle handlägga frågor
om regionplan för länet, och fastställde samtidigt de av staden och landstinget antagna ändringarna i
förbundsordningen. Stockholms kommunalkalender 1970, s. 604.
In Stockholms kommunalkalender I970, ss. 603f.
” Ibid.
*” Ibid., ss. 606f. De övriga utskotten var taxeberedningen, VA-utskottet, VA-utskottets expertutskott
(som i likhet med expertutskottet för tunnelbanesystemets utbyggnad men till skillnad från övriga
utskott bestod av experter och inte av fullmäktigeledamöter), bostadsförsörjningsutskottet samt finans- och ekonomiberedningen.
” Frågan om storlandsting var inte ny. Socialminister Gustav Möller tillsatte år 1938 en utredning i
frågan om samverkan mellan kommuner i olika förvaltningsuppgifter. Utredningen redovisade emellertid sitt arbete först 1947, och man hade då kommit fram till att en sammanslagning av de landstingskommunala uppgifterna i Stockholms stad och Stockholms län skulle möta betydande svårigheter, vad gällde respektive enhets tillgångar och skulder, skatteuttag m.m. därför förordade kommittén
ett lösare form av sekundärkommun, kallad regionkommun, som främst skulle ha ansvar för regionplanefrågor. SOU 1947:30, ss. 179f. När förslaget remitterades till Stockholms stadsfullmäktige avstyrktes det enhälligt, och såväl drätselnämnden som borgarrådsberedningen menade att storlandstinget var den bättre lösningen. Sidenbladh (1981), s. 532. Dock dröjde det till början av 1960-talet
innan frågan på nytt på allvar aktualiserades.
22 Stockholms kommunalkalender 1965, s. 615.
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randeberedning - hade sitt konstituerande sammanträde den 12 mars 1964. Kommittén skulle leda och sammanhålla utredningsarbetet, medan arbetande delegationer
och experter successivt skulle redovisa sina förslag för kommittén. Man beslöt att
igångsätta utredningar inom en rad områden: regionplanering, samordning av bostadsbyggande, sjukvård, vattenförsörjning och avloppssystem, trafikförsörjning,
skolväsende samt lagtekniska problem. Regionplaneringen utreddes i samarbete
mellan regionplanenämndens, landstingets förvaltningsutskotts och Storstockholms
planeringsnämnds kanslier?3 Frågan om trafikförsörjningen fick sin lösning i och
med den så kallade Hörjelöverenskommelsen i december 1964, där KSL blev huvudman för kollektivtrafiken och övertog AB Stockholms Spårvägar, som den 1 januari 1967 ombildades till AB Storstockholms Lokaltrafik (SL), ägt av kommunalförbundet. Under 1960-talets sista år inköptes ett stort antal trafikföretag i länet och införlivades med SL.24
Storlandstinget
Ett principbeslut att gå samman i ett storlandsting fattades av landstinget och stadsfullmäktige i juni 1966, och i april 1969 slöts avtal om den ekonomiska uppgörelsen
mellan partema. 1 december 1969 godkände KSL:s fullmäktige Storlandstingskommitténs förslag till organisation för det nya landstinget. Dessförinnan hade regeringen
och riksdagen gjort ställningstagandet att speciallagstiftning inte behövdes för det
nya storlandstinget, utan särregler antogs i stället som tillägg till den befintliga
landstingslagen. Det nya Stockholms läns landsting trädde därmed i funktion den 1
januari 1971. Förutom de sedvanliga landstingsuppgifterna inom vård och omsorg att Stockholms stads sjukvårdsorganisation slogs samman med länets innebar att en
tredjedel av stadens anställda, 18 000 personer, övergick i landstingets tjänst - övertog den nya landstingsorganisationen även det samtidigt upplösta KSL:s funktioner,
samordning av bostadsförsörjning och VA-frågor samt, inte minst, regionplaneringen
och den översiktliga trafikplaneringen.2s
Det nya landstingets organisation företedde stora likheter med Stockholms stads.
Under landstingsfullmäktige skulle ledningen för den samlade förvaltningen utövas
av ett förvaltningsutskott. Det skulle vidare finnas åtta facknämnder som skulle svara
för verkställighet och drift, samt en personalnämnd. Åtta heltidsanställda landstingsråd skulle vara föredragande inför förvaltningsutskottet och ordförande i nämnderna.
Finanslandstingsrådet var dessutom ordförande i förvaltningsutskottet?6 Regionplanefrågorna skulle handhas av förvaltningsutskottet självt. En regionplanekommit-

” Ibid., ss. 615f.
*’ Stockholms kommunalkalender 1970, s. 611. Förhandlingarna mellan staden och landstinget fördes
genom statssekreteraren i kommunikationsdepartementet Nils Hörjel, och det avtal som efter hårda
förhandlingar slöts den 17 december 1964 kallas efter honom Hörjelöverenskommelsen. Hägglund
(1987, ss. 93ff.) menar att anledningen till att man från stadens sida gick med på att sälja spårvägsbolaget på mycket ofördelaktiga villkor - 17,6 miljoner kr, motsvarande aktiemas bokförda värde, plus
att landstinget årligen fram till 1972 skulle erlägga ett belopp motsvarande den årliga avskrivningen
på materielen jämte ränta på oavskrivet belopp - var att Hörjel utlovade ett statsbidrag på 95 procent
av kostnaderna för de nya tunnelbanorna. Det kommande riksdagsbeslutet innebar emellertid endast
att Stockholms läns politiker skulle få fördela de ordinarie bilskattemedlen på tunnelbanor eller vägar
efter eget gottfinnande.
” Fritz (1996), s. 44; Gustafsson (1992) s. 110.
*’ Fritz (1996), s. 44.
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te, som liksom övriga nämnder hade proportionell sammansättning, bildades för att
bereda ärendenal’
Fiwr 3.5. Stockholms län med kommunindelning 1978.

Wia: Sidenbladh (1981), s. 549.

Plandokument framställda p& regional nivå

Regionplaner måste för att antagas godkännas av samtliga kommuner inom Stockholms län liksom av regeringen. Två fullständiga regionplaner antogs under perioden
1945-1975, nämligen 1958 års och 1973 års regionplaner. Dessutom har publicerats
flera preliminära versioner av vad som skulle bli 1973 års regionplan: 1966 års skiss
till regionplan och 1970 års förslag till regionplan.
Stockholms förorters samarbetsnämnd uppdrog 1962 åt institutionen för kommunikationsteknik vid Kungl. Tekniska Högskolan att studera förortstrafikens utveck27Regionplaneringen

i Stockholmsregionen under 60-, 70-, 80- och 90-talen (1995), s. 32.
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ling inom Stockholms förortsområde, med avseende på dess karaktär, tendenser och
framtida utveckling. Resultatet, Trafikprognos 1990, publicerades 1964.
323 Nationell nivå
På den nationella nivån av infrastrukturplanering är den politiskt ansvarige huvudmannen regeringen, medan Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen (Vov), sedermera statens vägverk och numera Vägverket, är den planupprättande myndigheten.
Under den för min undersökning aktuella perioden utkom två övergripande vägplaner, Vägplanför Sverige (SOU 1958:1-2) och Vägplan 1970 (SOU 1969:56-57).‘8
Vägverket har också funktionen att fördela statsbidrag till de vägprojekt som planeras av städer som är egna väghållare. Vägverket anger investeringsramar för det
statliga vägbyggandet och för statsbidrag till kommunala väghållare i långtidsplaner
som omfattar 10 år. Tilldelningen av medel beslutas när Vägverket fastställer femårsplaner, som kallas flerårsplaner för det statliga vägbyggandet, men fördelningsplaner för bidragsgivningen till kommunerna. Fördelningsplanen upprättas och fastställs av Vägverket på grundval av uppgifter som inhämtas från städerna och efter
länsstyrelsens hörande. Förutom till den mer kortsiktiga fördelningsplanen inhämtar
Vägverket från kommunerna också förslag till behovsplaner med ett tidsperspektiv
på ca 15 år. Besvär över Vägverkets beslut kan anföras av berörda städer. Städer som
är väghållare skall själva svara för projekteringsarbeten och upprättande av arbetsplan för den planerade vägen. För att statsbidrag skall utgå måste arbetsplanen godkännas av Vägverket. Innan arbetsplan kan godkännas måste erforderliga planändringar (i generalplan, stadsplan, byggnadsplan) vara genomförda.29
3.2.4 Samordningen mellan de olika nivåerna
Regionplaner var och är inte styrande utan enbart vägledande, och har därför inte
samma legalt bindande och formella status som de planer som görs upp och fastställs
på de nationella och kommunala nivåerna. Däremot har regionplaneringen sedan sin
tillkomst haft en samordnande funktion för de kommuner som medverkar i den. De
planer som spelade den direkta rollen för tilldelningen av medel till trafikledsbyggande är emellertid de i föregående avsnitt omnämnda behovs- och fördelningsplanerna. Figur 3.6 visar behandlingsordningen för upprättandet av sådana planer, med
kommunen och Vägverket som aktörer samt länsstyrelsen som kontrollerande och
godkännande instans.

2X Sven Gerentz (1991, 1995) visar på den stora roll näringslivet spelade för att få till stånd en översiktlig vägplaneting på nationell nivå. Intresseorganisationerna Svenska Vägföreningen och Näringslivets Trafikdelegation arbetade under 1950-talet mycket aktivt för att sådan planläggning skulle genomföras, och när en delegation med detta uppdrag tillsattes 1954 var organisationerna representerade
i denna, vars arbete resulterade i Sveriges första nationella vägplan 19.58.
” SOU 1969:57 (Vägplan 1970), ss. 273f.; Trafikprogram för Stockholm (1973), s. 92.
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Figur 3.6. Behandlingsordning fiir vägplaner.

A\

Källa: Trafikprogram för Stockholm. Diskussionsunderlag maj 1973 (1973), s. 92.

Inför genomförandet av ett specifikt trafikledsprojekt var, förutom de kommunala
nämnderna byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och gatunämnden, även Vägverket och länsstyrelsen involverade. Vägverket måste, som nämndes i föregående avsnitt, godkänna den utredningsplan och den arbetsplan som upprättas genom gatunämndens försorg. Vägverket måste också godkänna den upphandling som sker inför
byggstarten. Länsstyrelsen skall fastställa de stadsplaneändringar som krävs för bygget, efter att de godkänts av byggnadsnämnden och antagits av stadsfullmäktige. Proceduren visas schematiskt i figur 3.7.
Figur 3.7. Kommunala och andra myndigheters aktiviteter inför ett trafikledshygge.

Anmärkning: BN=Byggnadsnämnden, FsN=Fastighetsnämnden, GN=Gatunämnden
Källa: Trafikprogram för Stockholm. Diskussionsunderlag muj 1973 (1973), s. 91,
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Under undersökningsperioden förekom viss samordnad planering omfattande samtliga tre nivåer. 1 december 1967 tillsattes en informell arbetsgrupp med representanter
för KSL, Stockholms stad, Vägverkets gatusektion, vägförvaltningen i Stockholms
län samt Storstockholms planeringsnämnd för att “närmare granska förutsättningarna
för en samordnad investeringsplan för trafikanläggningar inom Storstockholm”. Arbetsgruppens arbete resulterade i december 1968 i Promemoria angående investeringsplan för trafikanläggningar inom Storstockholm till år 1980, i alla sammanhang
refererad till som AIT 80.
3 3 SAMMANFATTNING
Det här kapitlet belyste de institutioner och organisationer som under undersökningsperioden varit aktuella för planeringen av trafikleder i Stockholm. Den lagstiftning
som reglerade trafikledsplaneringen var dels väglagstiftningen, som stadgade att
Stockholms stad liksom övriga väghållare var berättigad till statsbidrag på 95 procent
av anläggningskostnaden för vägar som av Vägverket bedömdes som angelägna, dels
även bygglagstiftningen där framställandet av plandokument reglerades.
1 Stockholms stad låg trafikledsfrågorna politiskt hos byggnads- och gatunämnderna, medan den direkta trafikledsplaneringen sköttes av stadsplanekontoret före
1955 och därefter av det då bildade stadsbyggnadskontoret, i samarbete med gatukontoret. Delegationen för Storstockholmsfrågor fungerade som förhandlingsorgan
gentemot andra kommuner. Generalplaneberedningen med sitt kansli och expertutskott samordnade frågor av generalplanekaraktär och hade från 1968 en särskild trafikpolitisk kommitté. En generalplan kom 1952, en trafikledsplan 1960, cityplaner
1962 och 1967. Åren 1970-1977 utarbetades en trafikplan i olika etapper.
På regional nivå bildades Stockholmstraktens regionplaneförbund 1949, och en
regionplan utarbetades och utkom 1958. Vid sidan av regionplaneförbundet fanns
även andra samarbetsorganisationer där trafikfrågor kunde behandlas. Det regionala
samarbetet förstärktes under 1960-talet genom bildandet av Kommunalförbundet för
Stockholms stads och läns kommunala frågor (KSL) som 1971 ersattes av det för
staden och länet gemensamma storlandstinget. Regionplaneförslag kom 1966 och
1970, och en ny regionplan kunde antas 1973.
På nationell nivå har Vägverket utarbetat nationella vägplaner 1958 och 1970.
Vägverket var även den instans som beviljade statsbidrag till föreslagna kommunala
vägprojekt. En direkt samordnad planering, med alla nivåer medverkande, ägde i viss
utsträckning mm.
Figur 3.8 är en tablå över de plandokument som kommer att behandlas i kapitel 4,
med deras respektive placering i tiden och nivåtillhörighet.
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Figur 3.8. Schematisk översikt över i kapitel 4 behandlade plandokument p% kommunal, regional och nationell nivå.
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4 TRAFIKLEDSNÄTETS PLANERADE OMFATTNING 1945
1975
Det här kapitlet syftar till att redogöra för hur det planerade trafikledsnätet skulle
utformas enligt de olika plandokument som lades fram under undersökningsperioden.
Huvudfrågan är vilken omfattning, med avseende på antalet trafikleder samt på deras
kapacitet, som planerades tillkomma i de olika planerna. Vidare undersöks vilka huvuddrag i planeringen som funnits med under hela perioden och vilka projekt som
tillkommit respektive försvunnit. Motiven för kontinuiteten respektive förändringarna är också en frågeställning som tas upp. Det är också intressant att fråga om och
när omsvängningar äger rum i planeringens grunddrag, samt hur dessa motiveras.
Som tidigare nämnts kommer de olika plandokumenten från olika administrativa
och politiska nivåer. De är också olika med avseende på graden av konkretion. Planerna upprättade inom Stockholms stad är mer konkreta och precisa, vad gäller
vägstandard, beräknade kostnader etc., jämfört med de mer översiktliga regionplanerna och de i än högre grad generella nationella vägplanerna.
Planerna hade dessutom olika rättslig verkan: planer och planutkast på regional
nivå var inte bindande utan endast vägledande. Denna omständighet hade emellertid
ganska liten praktisk betydelse. Alla kommunala planer antogs inte av stadsfullmäktige - så var exempelvis fallet med 1952 års generalplan, som dock ändå fick stor
betydelse för framtiden, inte minst genom att arbetet med den medförde kraftigt ökad
samordning mellan de förvaltningar som deltog i stadsbyggandet’ - och de blev under alla omständigheter reviderade inom några få år. Vid studium av plandokumenten
blir det uppenbart att man vid upprättandet av en plan i hög grad utgått från och anpassat sig till den tidigare planeringen, på den egna administrativa nivån liksom på de
andra. Jag har därför i det följande ordnat planerna i kronologisk ordning. Inledningsvis ges en översiktlig beskrivning av utvecklingen av Stockholms befolkning
och bebyggelse under efterkrigstiden, med syftet att ge läsaren en bakgrund till trafikledsnätets planerade utbredning.
4.1 BAKGRUND - BEFOLKNINGSUTVECKLING OCH PROGNOSER
Under perioden 1950-1985 ökade Storstockholms folkmängd med drygt 400 000
invånare - från en miljon vid periodens början till 1,4 miljoner vid dess slut. Samtidigt skedde en omfördelning av befolkningen, genom att 100 000 invånare på grund
av utglesning och kontorisering flyttade från Stockholms stad till förortskommunerna. Dessa kommuner fick därigenom i praktiken en folkökning på en halv miljon
invånare. En förutsättning för decentraliseringsprocessen var utvecklingen på det
transporttekniska området, med privatbilismens och den kollektiva pendeltrafikens
framväxt. Tunnelbanans utbyggnad möjliggjorde från och med 19.50 en betydligt
högre exploateringsgrad än tidigare i de av staden inkorporerade områdena, där tätbebyggda och tätbefolkade T-baneförstäder, av mer eller mindre stadsliknande karaktär, byggdes upp. För att råda bot på bostadsbristen ställde emellertid Stockholms
stad, vars egna markreserver snart blev uttömda, från och med 1950-talet krav på
förortskommunerna att dessa skulle ta större ansvar för bostadsbyggandet än tidigare.
År 1957 gjordes en överenskommelse mellan staden och förortskommunerna om ett
gemensamt aktionsprogram för bostadsförsörjningen i Storstockholm, enligt vilket
’ Holmstedt (1983, s. 2.
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förortskommunerna skulle mångdubbla sitt bostadsbyggande under en femårsperiod.
År 19.59 kom en lagändring, Lex Bollmora (SFS 1959:605), som medgav att Stockholms allmännyttiga bostadsföretag kunde utvidga sitt verksamhetsområde till förortskommunerna. Som en följd av detta ökade produktionen av lägenheter i flerfamiljshus mycket kraftigt i förortskommunerna under 1960-talet. Genom riksdagsbeslutet om det så kallade miljonprogrammet gynnades ett industriellt organiserat
och standardiserat byggande.*
Medan det under efterkrigstiden således ägde rum en decentralisering av bostads-,
arbets- och cityfunktioner från centrum mot periferin, kan man som Johansson
(1987) hävda att det på det ekonomiska, politiska och administrativa planet snarast
skedde en centralisering. Stockholms stad kom att utöva allt större inflytande över
förortskommunerna, och dessa blev samtidigt genom sammanslagningar allt färre,
allt större och allt mer centraliserade - mellan 1952 och 1974 minskade antalet
kommuner i Storstockholm från 72 till 19.3
Befolkningsutvecklingen kan alltså konstateras ha varit en drivkraft för Stockholmsområdets geografiska utvidgning och därmed även för utvecklingen av de infrastrukturella system som ett stadsområde är beroende av, däribland trafikledssysternet. Den förväntade befolkningsutvecklingen var en viktig faktor vid upprättandet
av trafikprognoser; därutöver fanns dock även andra faktorer, som den förväntade
inkomstnivån, stadens planerade struktur och bilens attraktionskraft som transportmedel gentemot den kollektiva trafiken. En faktor av avgörande betydelse var emellertid hur stora bilmängder som ansågs önskvärda eller tolerabla i staden.
Under den undersökta perioden måste trafikprognoserna ständigt revideras. Under
1940-talet förutsattes att den välutvecklade kollektivtrafiken och en prioritering av
bättre bostäder skulle begränsa bilinnehavet till omkring 100 000 bilar i Stockholm
under 1960-talet.4 Under det tidiga 1950-talet räknade man i trafikplaneringen år
1970 med omkring 100 bilar per 1000 invånare, varav 80 personbilar, vilket med en
befolkning på 1,3 miljoner skulle bli 280 000 privata personbilar> men denna biltäthet uppnåddes redan 1955.1 1958 års regionplan väntades en bil per fem invånare år
1970 och en per hushåll år 1990.6 1 1958 års nationella vägplan förutsågs, på basis av
en rapport producerad av Industriens Utredningsinstitut (IUI), en biltäthet på en bil
per tre invånare redan 1975; i Stockholm väntades dock vid samma tid endast en bil
per 3,8 invånare.’ 1 1960 års trafikledsplan väntades dock denna biltäthet vara uppnådd redan i början av 1960-talet. Prognoserna om bilantalet omkring 1960 baserades
på jämförelser med utvecklingen i USA på 1920-talet, som man menade företedde
stora likheter med Sverige på 1950-talet.’ 1 en trafikprognos upprättad 1964 för år
1990 förutsades en biltäthet i Stockholmsregionen på 550 privatbilar per 1000 invånare.9 1970 års nationella vägplan räknade för Stockholms län med 2,7 invånare per
bil 1975,2,3 år 1980 och 2,l år 1985.”

‘Johansson (1987), ss. 610ff.
’ Ibid., ss. 610f. Med “Storstockholm” tycks Johansson i det här sammanhanget mena Stockholms län.
‘Det framrida Sto&olm (1945), s. 86f.
5 Generalplan för Stockholm (1952), s. 249.
‘Förslag till regionplan för Stockholmstrakten (1958), 30.
‘SOU1958:l Vägplan för Sverige, s. 212.
* Trafikledsplan för Stockholm (1960), s. 11.
’Trafikprognos 1990 (1964), ss. 20f.
“’ SOU1969:56 Vägplan 1970, s. 90.
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En trafikundersökning genomförd hösten 1971 visade att det då fanns 330 000 bilar i Storstockholm, motsvarande 246 bilar per 1000 invånare.” Under 1970-talet
började dock antalet bilar stagnera och till och med minska - i Stockholms stad fanns
år 1970 221 032 bilar och bussar, år 1980 208 813.” Detta har till stor del att göra
med oljekrisen liksom med en generellt sett försämrad ekonomisk situation. En del
av förändringen kan dock även ha att göra med förändrade attityder gentemot bilismen. Denna senare faktor diskuteras närmare i kapitel 5.
4.2 DET FRAMTIDA STOCKHOLM 1945
Promemorian Det framtida Stockholm. Riktlinjer för Stockholms generalplan upprättades under våren 1945 på Stockholms stads stadsplanekontor och avsågs att utgöra ett program för det arbete med att upprätta en generalplan, som efter initiativ av
borgarrådet Yngve Larsson beslutats av stadsfullmäktige året innan.13 1 promemorian
fastställdes endast de grundläggande förutsättningarna för trafiksystemet. En viktig
målsättning var att det dåvarande befintliga trafiksystemet skulle differentieras. Den
snabbgående biltrafiken skulle skiljas från övrig trafik och gå fram på huvudtrafikleder, vilkas standard skulle avpassas efter trafikvolym och krav på framkomlighet. De
huvudtrafikleder som dittills byggts var otillfredsställande utformade - de var, även i
relativt sent upprättade stadsplaner, tänkta att samtidigt fungera som huvudtrafikled,
butiksgata och bostadsgata - medan de nya skulle utformas för att möta kraven för
optimalt utnyttjande av motorfordon med “den snabbhet och tyngd som nu framtagits”.”
Huvudtrafiklederna skulle vara av två typer: primära och sekundära. Till primära
leder borde om möjligt inte förekomma andra tillfarter än primära och sekundära
leder. 1 sekundära leder fick även matargator mynna, men inga direkta utfarter från
fastigheter. För båda typerna gällde att avståndet mellan korsningar skulle vara stort
och att skilda banor skulle finnas för motor-, cykel- och eventuell gångtrafik. Tidigare hade vägar av denna standard byggts eller planerats som infartsvägar för interurbantrafiken. Emellertid har de övergått i bredare bostads- eller affärsgator en bit in
i stadsområdet eller senast vid stenstadens gräns, det vill säga där trafikmängden och
behovet av förstklassig utformning var störst.
De nya huvudtrafiklederna skulle gå fram mellan stadsdelarna, och gatunätet
skulle utformas så att genomfartstrafiken inom stadsdelarna reducerades till ett minimum. Radiella” och ringformiga huvudleder skulle bilda ett nät med bostadsstadsdelar, arbetsområden och dylikt i maskorna. Ringvägarna skulle fördela trafiken
mellan de radiella vägarna och avlasta trafiken från trafiklederna genom centrum. 1
vissa fall väntades det innebära en vägförlängning att använda en ringväg. För att
locka dit trafiken skulle den därför utformas så att man kan hålla hög hastighet. Det
ansågs att den av denna anledning skulle utbyggas med hög standard, trots att den

” TU 71 (1973), s. 41.
l2 Dufwa (1985), s. 77.
” Detframtida Stockholm (1945), s. 5.
”Ibid., s. 96.
” En radiell trafikled sträcker sig i riktningen centrum-periferi med funktionen att förbinda staden
med förorter och omland, medan en tangentiell led löper utanför den centrala staden, med uppgift att
leda genomfartstrafik runt staden och förbinda ytterområden med varandra.
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väntades få relativt liten trafikmängd åtminstone i jämförelse med de radiella vägarna.16
Ett krav som enligt författarna måste upprätthållas med alla medel var att huvudtrafiklederna inte samtidigt fick tjäna lokala uppgifter. Den bebyggelse man blev
tvungen att behålla utefter huvudlederna skulle i största möjliga utsträckning vända
baksidan mot dessa och ha sin utfart mot tvärgator eller parallella sidogator. För trafiken inom de olika stadsdelarna skulle finnas gator anpassade efter bebyggelsens
och trafikens olika beskaffenhet, såsom matargator, butiksgator, bostadsgator och
industrigator. För dessa gator skulle generalplanen innehålla standarduppgifter, då en
strängt genomförd differentiering och standardisering ansågs kunna göra gatunätet
avsevärt billigare.”
Promemorian saknade alltså en direkt plan över gator och leder som tänktes utbyggda. Däremot drog den, vilket visar sig i det följande, upp de mest centrala riktlinjerna för efterkrigstidens fortsatta trafikledsplanering i Stockholm.
4.3 FÖRSLAG TILL STADSPLAN FÖR NEDRE NORRMALM 1946
1 stadsplanekontorets förslag till stadsplan för Nedre Norrmalm betonades att Stockholms city var stadens största arbetsområde, och att stora krav måste ställas på den
trafikapparat som skulle förbinda city med mer perifera områden liksom betjäna den
interna trafiken inom city självt.
1 planen framhölls kravet på ökad trafiksäkerhet som avgörande vid utformningen
av stadens större gator och leder. Därför sågs det som nödvändigt att differentiera
trafik med olika hastighetskrav och bygga ut särskilda leder för genomfartstrafiken,
samt att bygga bort korsningar mellan huvudtrafikströmmar och mellan motortrafik
och gångtrafik. Trafik som inte hade ärende till city skulle så långt möjligt föras fram
utanför detta, genom ett lämpligt utformat nät av huvudtrafikleder. Sådana leder
skulle även ge förbindelse mellan inbördes relativt avlägsna delar av innerstaden.
Huvudleder som dras genom city skulle så långt möjligt ha planskilda korsningar
med andra gator.‘*
Planen tillkom parallellt med det pågående generalplanearbetet, och det trafikledssystem som skulle komma att presenteras i 1952 års generalplan var, som framgår av
figur 4.1, redan skisserat när planen för Nedre Norrmalm upprättades år 1946. 1 1946
års plan berörde man dock inte några andra trafikleder än de som planerades gå fram
genom själva innerstaden.

“Det framtida Stockholm (1943, s. 96.
” Ibid., ss. 96f.
” Stadsplanekontorets tjänsteutlåtande angående ny stad.yplan

för Nedre Norrmalm

(Bih. 60/1946),

ss. 33f.
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Figur 4.1 Förslag till huvudledsnät i Stockholm 1946.

Källa: Stadsplanekontorets tjänsteutlåtande angående ny stadsplan
60/1946), s. 58.

för Nedre Norrmalm (Bih.

De gator som enligt stadsplanekontoret hade de bästa förutsättningarna för att bli
primära huvudleder i nordsydlig riktning var Klara Strandgata (sedermera Klarastrandsleden) och Sveavägen. På dessa skulle den nordsydliga genomfartstrafiken
föras till Tegelbacken och vidare över den västliga förbindelsen över Strömmen.
Sveavägen föreslogs få en fortsättning i tunnel, från en punkt strax norr om Mäster
Samuelsgatan och söderut till Tegelbacken. Dock ansågs även en led mellan Nybroplan och Skeppsbron vara nödvändig och hade vid tiden för planens tillkomst redan
beslutats av stadsfullmäktige, i form av den provisoriska Blasieholmsbron.”
Som östvästliga genomfartsleder föreslogs, liksom i Lilienbergs plan från 1928,
leden Klarabergsgatan-Hamngatan, som man menade infogade sig väl i en genomgående led från Kungsholmen till Strandvägen över Nybroplan. Klarabergsviadukten
” Ibid., ss. 34f. Bron, som var avsedd som ett provisorium i avvaktan på vidare utredningar om hur
Blasieholmsleder. skulle utformas, kallades sedermera Strömbron och finns kvar än idag (1999).
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kunde anslutas till Kungsholmsgatan och dess fortsättning i tunnel under Kronobergsparken till Fridhemsplan och Drottningholmsvägen samt vidare västerut. Parallellt med Klarabergsleden, längre söderut, skulle leden Herkulesgatan-Karduansmakargatan-Arsenalsgatan föra genomfartstrafik mellan Tegelbacken och Nybroplan.
Någon av dessa leder, eventuellt båda, ansågs behöva dras i tunnel när trafikmängderna ökar. Längre norrut planerades en östvästlig genomfartsled i Tegnérgatans
sträckning. Via en bro över jämvägsområdet och Barnhusviken tänktes denna led
fortsätta i Agnegatan och ansluta till den ovannämnda leden i Kungsholmsgatan. Figur 4.2 ger en överblick över planen?’
Figur 4.2 Planerade huvudleder tör genomfartstrafik i Nedre Norrmalm.

Anmärkning: Denna kartskiss visar i nordsydlig riktning från väster Klara Strandgatan (den blivande
Klarastrandsleden), Sveavägen samt även Birger Jarlsgatan, som dock inte planerades bli huvudtrafikled av samma klass som de övriga. Den tänkta Blasieholmsledens läge är obestämt, men den är här
utritad som tunnel. 1 östvästlig riktning syns från norr Tegnérgatsleden med sin förlängning i Agnegatan, samt Klarabergsleden med sin förlängning västerut i Kungsholmsgatan. Leden i Hamngatans
sträckning är liksom förbindelsen Sveavägen-Tegelbacken lagd i tunnel. Den planerade leden Tegelbacken-Nybroplan i Herkules- och Arsenalsgatornas sträckning saknas iden här skissen.
Källa: Stadskontorets tjänsteutlåtande angående ny stadsplan för Nedre Norrmalm (Bih. 6011946), s.
59.

Tegelbacken kunde enligt stadsplanekontoret utformas antingen med viadukter i så
kallade klöverbladsslingor, eller som en cirkulationsplats, som då planerades få formen av en femhörning (utritad i figur 4.2). Det ansågs på sikt nödvändigt att bygga
en trafikled mellan Strandvägen och Skeppsbron, den så kallade Blasieholmsleden.
Eftersom den tidigare nämnda “provisoriska” bron var under byggande menade dock
stadsplanekontoret att definitivt beslut kunde anstå tills vidare. Stadsplanen borde
“’ Stadsplanekontorets tjänsteutlåtande angaende ny stadsplan för Nedre Norrmalm (Bih. 60/1946),
ss. 57ff.
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därför enligt kontoret utformas så att möjligheterna skulle vara öppna för såväl en
tunnel- som en brolösning i framtiden. Kontoret självt och stadsplanenämnden förespråkade en tunnel. Om det trots detta skulle beslutas om en bro, förordade stadsplanekontoret att denna byggdes mitt för Logården och att ytterligare en bro byggdes
över Nybroviken. Ett sådant läge skulle enligt kontoret vara mindre olyckligt för
stadsbilden än den “provisoriska” brons diagonalt mot slottet riktade läge.”
4.4 GENERALPLAN FÖR STOCKHOLM 1952
Den generalplan som efter många års arbete på stadsplanekontoret presenterades år
1952 var ett mycket omfattande verk, där flertalet aspekter på stadsplanering avhandlades. 1 generalplanen presenterades ett konkret förslag till trafikledssystem för
hela Stockholm. 1 fråga om trafiken och trafiklederna i innerstaden var lösningarna
ungefär desamma som de i 1946 års plan för Nedre Norrmalm, även om man i flera
fall hade vidareutvecklat trafikledsförslagen. Generalplanen tog dock även upp de
stora trafikleder som planerades i stadens mer perifera delar.
Den egentliga stenstaden planerades omslutas av en ringväg, vars primära uppgift
var att utanför stenstadens trängre gatunät förbinda de olika radiella lederna med varandra och därigenom möjliggöra trafikens utjämning och anpassning till kapacitet
och framkomlighet på trafiklederna innanför ringen.” Ringen skulle utnyttja delar av
de i planerna från 1860- och 1870-talen upptagna esplanaderna - Ringvägen på Södermalm och Valhallavägen - samt Västerbron med dess tillfarter. Norrut från trakten av Fridhemsplan förutsattes denna led i en vidgad Mariebergsgata delvis genom
befintlig bebyggelse och på en ny bro över Karlbergssjön med anslutningar till Klarastrandsleden och Karlbergsvägen samt därefter i ny sträckning norr om Norra stations spårområden, delvis utanför stadens gräns, med anknytningar till Solnavägen,
Uppsalavägen och Roslagsvägen. Den östligaste delen av ringvägen skulle bestå av
Österleden.13
Den nordsydliga huvudtrafikleden planerades bestå av tre delar; Södergatan, Söderbroarna med en mellanliggande del på Riddarholmen och en led utefter norra
stranden av Klara sjö och Barnhusviken. Den södra delen av den nordsydliga leden
väntades bli mycket hårt belastad, och i stadsplanekontorets förslag till Södergatan
mellan Medborgarplatsen och Söder Mälarstrand var den utformad i två plan med sex
filer för genomgångstrafiken i det undre planet.‘4
Mellan den med körbanor för motortrafik påbyggda Årstabron och Medborgarplatsen projekterades en led med fyra körfiler, Årstaleden, som väntades effektivt
avlasta Hornsgatan från genomfartstrafik.25
Förbindelsen mellan Slussen och de båda gatubroarna över Danvikskanalen väntades utnyttja Katarinavägen-Renstiemas gata-Folkungagatan. Vid en punkt öster
om korsningen med Erstagatan skulle tillfarten till en eventuell Österbro grena av. En
planerad högbro över Danvikskanalen skulle nås via trafikplatsen vid Österbrons
södra ände. Breddmått, korsningspunkter och bebyggelsen i angränsande kvarter på
” Ibid., ss. 70ff.
22Generalplunför Stockholm (1952), s. 311. Förslaget till huvudledsnät (A-gator) i innerstaden var en
bearbetning av ett principförslag som redovisats som förutsättning för 1946 års Norrmalmsplaneförslag (Bih. 6011946).
“Generalplan för Stockholm (1952), s. 312.
‘4 Ibid.
” Ibid.
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de tre först nämnda gatudelarna skulle utformas med hänsyn till den stora mängden
genomfartstrafik.z6
Tegnérgatsleden föreslogs, liksom i 1946 års plan, bli en östvästlig huvudtrafikled
genom innerstadens norra delar. Dess viktigaste uppgift skulle vara att förbinda stadens västra delar med det centrala arbetsområdets norra del?’
Förbindelsen mellan Tegelbacken och Sveavägen norr om Sveaplatsen förutsattes
byggas som tvåfilig tunnel. Längre norrut på Sveavägen kunde man inte disponera
gatuutrymmet så att någon speciell del kunde förbehållas genomfartstrafik. Framkomligheten väntades dock kunna förbättras genom att antalet korsningspunkter
minskades och att fotgängarna genom lämpliga anordningar hindrades att korsa annat
än vid övergångsställen.
De i generalplanen upptagna radiella trafiklederna överensstämde i stort sett med
tidigare planlagda och delvis utbyggda huvudvägar. Inom södra förortsområdet upptog planen Södertäljevägen och Nynäsvägen enligt gällande sträckningar, den senare
med en avgrening mot Ågesta. Huddingevägen var delvis ersatt med den tidigare
planerade Brännkyrkaleden med infart över ny gatubro över Årsta holmar. 1 syfte att
avlasta Skanstullsbron föreslogs en ny huvudtrafikled öster om Nynäsvägen, Sicklavägen-Erstaviksvägen, som skulle uppsamla trafik från delar av Hammarbyhöjden,
från Björkhagen, Kärrtorp, Skarpnäck och Bagarmossen samt från Tyresö, Vendelsö
och Erstavik. Denna huvudväg planerades gå över Sicklaområdet där den skulle förena sig med Värmdövägen till en gemensam infart över Danvikstull.29
1 det västra förortsområdet var huvudtrafiklederna Bergslagsvägen med Drottningholmsvägen. Den framtida belastningen på Tranebergsbron beräknades dock bli
så stor att en avlastning var önskvärd. Därför föreslogs en huvudtrafikled som från
Bromma och genom Solna infördes till innerstaden via Karlberg.3o
1 motsats till tidigare planering förutsattes att Enköpingsvägens trafik inte skulle
ledas in på Bergslagsvägen. 1 stället föreslogs ett reservat för en ny sträckning, i stort
sett parallell med men med en något sydligare sträckning än den gamla Enköpingsvägen. Det fanns emellertid planer på att från Stäket föra Enköpingsvägen norr om
Järvafaltet och ansluta den till Uppsalavägen i närheten av Gillbo. Om så skedde
skulle Enköpingsvägen i dåvarande läge och sträckning förbli tillräcklig för överskådlig framtid, även om den av byggnadstekniska skäl behövde förbättras. Uppsalavägen och Roslagsvägen förutsattes utbyggda enligt tidigare planer.3’
Inom vissa sektorer föreslogs yttre ringvägar. 1 södra ytterområdet föreslogs flera
perifera förbindelser. 1 Enskede förutsattes Sofielundsvägen, Enskedevägen och
Sockenvägen ingå i en ringväg som skulle få sin fortsättning i Essingeleden, en planerad förbindelse mellan Brännkyrka och Bromma via Stora Essingen. 1 Brännkyrka
och Enskede planerades ännu en yttre ringväg från Södertäljevägen via Västberga
allé i väster till Tyresövägen via Skarpnäcks gård i öster.32
Huvudtrafiklederna planerades i regel byggas med fyra körfiler och särskilda cykelbanor. Vissa delar av ringvägarna väntades dock under ett rätt långvarigt första
” Ibid.
” Ibid., ss. 312f.
‘* Ihid
”Ibid., s. 309.
“’ Ibid.
” Ibid., ss. 309f.
32 Ibid.
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utbyggnadsskede bestå av enbart två körfiler och cykelbanor. Sex körfiler beräknades
i ytterområdena behövas endast på den nya gatubron över Årsta holmar samt på två
delar av Drottningholmsvägen, nämligen mellan Alvik och Brommaplan och mellan
Viktor Rydbergsgatan och Mariebergsgatan. Planskilda korsningar ansågs behövas
på Nynäsvägen vid anslutningarna med Johanneshovsvägen, Sofielundsvägen till
Enskedevägen, Sockenvägen och Fagersjövägen samt på Brännkyrkaleden vid korsningen med Örbyleden och Götalandsvägen.33
De planerade investeringarna i trafikleder under 1950-talet visas i tabell 4.1.
Tabell 4.1 Gatunämndens beräknade investeringar i trafikleder 1950-1959, tusental kronor.
1951
1952
1954 1955-59
Objekt
1950-59 1950
1953
~6 400
: 1500 2500
10 400
Södergatan (20 år)
Liljeholmsbron
6 300
2 500 2 500 1 300
- 1520 2 500
4020
Liljeholmsbrons tillfarter
- 1550 2500
4 050
Danviksbron
4 600
4 600
Stora Essingebron
_
_
900
_
_
900
Huvudstabron, Bällstabron
4 200
4200
Klarabergsviadukten
3 000
3000
Kungsgatsviadukten
Huvudtrafikleder och trafikplatser (10 år)
980
740 1200
2 990
8 367
751 1700
Innerstaden
6 060
88.5 1 900 1900 2 400
13 760
615
Enskede-Brännkyrka
250
450
550
250
1500
Bromma-Spånga
_
_
400
_
_
400
Frihamnsvägen
Övriga trafikleder (10 år)
Innerstaden
2620
500
350
1770
600
5 300
- 1270
900 1000
9 070
Enskede-Brännkyrka
950
6 570
11403
250 1153 1200 1280
Bromma-Spånga
Summa
84 590 1622 8 458 9 900 12020 10400
42 190
Anmärkning: Antalet år inom parentes avser amorteringstiden. Den totala kostnaden för Liljeholmsbrons tillfarter, då även investeringar utanför perioden 1950-1959 medräknas, väntades bli 5,s miljoner kronor. Motsvarande siffra för Stora Essingebron väntades bli 9,2 miljoner kronor. Samtliga
summor i 1952 års penningvärde.
Källa: Generalplan för Stockholm (1952), s. 399.

De i tabellen upptagna trafikanläggningarna motsvarade i stort sett den högst prioriterade gruppen, anläggningar nödvändiga före år 1960 för att återstående bostadsområden skall kunna exploateras. Vissa mycket dyrbara trafikanläggningar, som Österleden och Essingeleden, var inte medtagna, bland annat därför att man utan vidare ansåg sig kunna hänföra dem till 1960-talet.34 Förutom trafikleder och därtill hörande
anläggningar omfattade gatunämndens budget även bland annat tunnel- och förortsbanesystemet, i vilket investeringar på 99,9 miljoner kronor beräknades för perioden
195&1959.“’ Utbyggnaden av kollektivtrafiken sågs som sammanhörande med utbyggnaden av nya bostadsområden, och prioriterades därför högre än vägnätet?6
En uttalad målsättning var att begränsa personbilstrafiken genom att tillhandahålla
en väl utvecklad kollektivtrafik.37 Man konstaterade att den beräkning av den framti” Ibid.
u Ibid., s. 410.
” Ibid., ss.399f.
X6 Ibid., s. 409.
” Ibid., s. 245.
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da trafiken som gjordes i 1946 års Norrmalmsplan skulle överskridas med 40 procent. Generalplanen instämde i resonemanget hos Norrmalmsplanens upphovsmän att
en överbelastning av gatunätet under rusningstid i praktiken var oundviklig och att
trafikvolymen i realiteten skulle dimensioneras av gatornas kapacitet. Eftersom det
antogs vara praktiskt omöjligt att konstruera ett gatunät för de centrala stadsdelarna
som inte skulle tendera att låsa sig på grund av överbelastning under rusningstrafik,
var problemställningen “inte att avveckla en viss bestämd, ur prognoser framräknad
trafikmängd, utan att projektera ettjämnstarb gatunät, varvid man gjort avvägningar
mellan kapacitet, ekonomi och utseende”. Därför borde man enligt planen motverka
en överbelastning av gatunätet även med andra medel än utbyggnad: exempelvis borde man öka spridningen av arbetsplatser och genom förbud och avgiftsbeläggning
begränsa parkeringsmöjligheterna i vissa belastade områden. En målsättning skulle
vara att utforma gatunätet med utgångspunkt från de trafikplatser vars utformning
bestämde gatunätets kapacitet i stort?8 Sedan dessa punkter studerats kunde man dra
slutsatser om utformningen av angränsande delar av gatunätet, och på så sätt konstruera det jämnstarka gatunätetT Principen om det jämnstarka gatunätet planerades tilllämpas också för innerstaden i övrigt, inklusive broförbindelserna till ytterområdena.40
4.5 VÄGPLAN FÖR SVERIGE 1958
1 det preliminära förslaget till nationell vägplan för Sverige som utgick på remiss
1956, var en rad infartsleder till Stockholm upptagna som stamvägar - Uppsalavägen, Södertäljevägen, Gustavsbergsvägen och Enköpingsvägen samt vägarna Jordbro-Handen-Stockholm och Stockholm-Rosenkälla - men stadskollegiet i Stockholm ansåg i sitt remissyttrande att ytterligare ett antal vägar borde föras dit. Det rörde sig dels om de radiella lederna Midsommarkransen-Årstabron-Medborgarplatsen,
Frösunda-Karlberg-Solnaleden-Klarastrandsleden samt Salems kyrka-HuddingeBrännkyrkaleden, dels om de kringgående lederna Essingeleden-Huvudstaleden (från
Midsommarkransen till Enköpings- och Uppsalavägarna), Ringvägen-österledenValhallavägen, Kronobergsleden-Rådmansleden (mellan Essingeleden - Huvudstaleden via city till Valhalla), Sockenvägen (mellan Södertäljevägen och Nynäsvägen),
Sicklaleden (mellan Nynäsvägen och Värmdövägen) samt Örbyleden (mellan Brännkyrkaleden och Nynäsvägen).4’ Många av de av stadskollegiet föreslagna ledena
infördes i det reviderade förslaget till riksvägnätet och kom därför att ur kostnadssynpunkt belasta riksvägsprogrammet. Dit hörde de kringgående leder som skulle
bilda Ringen runt Stockholm.42 Skälen till detta var att lederna bedömdes bli nödvändiga för ett effektivt hopknytande av de skilda från staden radiellt utgående riksvägarna. Däremot ansågs att Brännkyrkaleden inte borde föras till riksvägsprogrammet.43

‘“Sådana punkter var Tegelbacken, Nybroplan, Sveaplatsen, Stureplan, Hornsplan, Sankt Eriksplan
och gatukorsen Kungsgatan-vasagatan, Hamngatan-Regeringsgatan, Götgatan-Ringvägen och Sankt
Eriksgatan-Fieminggatan, samt Slussen.
” Generalplan för Stockholm (1952). ss. 250f.
4” Ibid., s. 252.
” SOU 1958:2 Vägplan för Sverige, Del 2, ss. 174f.
” Här avses en väsentligt utvidgad Ring jämfört med den som presenterades i 1952 års generalplan.
Se vidare avsnitt 4.7.
Q SOU 19X3:2 Vägplan för Sverige, Del 2, s. 176.
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Vägplanen specificerade inte närmare hur stora investeringar i Stockholms vägnät
det kunde bli fråga om. Dock presenterades ett förslag till investeringsutveckling för
åren 1958-1967 där de statliga och statsbidragsberättigade vägbyggnaderna på
landsbygden föreslogs uppgå till sammanlagt 63 miljarder kronor. För städerna föreslogs investeringar på sammanlagt 2 miljarder kronor under samma tid.“4
4.6 FÖRSLAG TILL REGIONPLAN FÖR STOCKHOLMSTRAKTEN 1958
1958 års regionplaneförslag för Stockholmstrakten, som var utformad för att tillgodose förhållandena omkring år 1990, innehöll inte någon mer detaljerad plan för trafikledssystemets utformning, utan diskussionen kring trafikleder var ganska allmänt
hållen. 1 planen konstaterades att de största trafikmängderna kommer att röra sig på
huvudledsnätet i regionens inre delar, trots den komplettering som fanns där med
kollektiv trafik på banor och jämvägar. Det var därför speciellt viktigt att infartslederna mot centrum och de viktigare genomfartslederna byggdes ut till motorvägsstandard. Svårigheterna att föra fram nya leder och stora trafikmängder genom de
tätbebyggda stadsdelarna gjorde det också angeläget att i det centrala motorvägsnätet
infoga tangentiella avlastande leder utanför innerstaden. Därvid fastes i planarbetet
inte minst avseende vid att trafiken mellan cityområdet norr om strömmarna och de
stora förortsområdena söderut skulle kunna ledas förbi Södermalm.45
Ökningen av bilantalet - man räknade med en bil på var femte invånare omkring
år 1970, och därefter en fortsatt utveckling mot en biltäthet av en bil per hushåll behövde inte motsvaras av en lika stark trafikökning. 1 vilken utsträckning de många
bilama kan komma till användning väntades bero bland annat på vilket gatu- och
parkeringsutrymme som skulle ställas till förfogande. Omfattningen av persontransportema i Storstockholms inre delar, framför allt resorna till och från arbetet, var
dock enligt regionplanen sådan att det för överskådlig tid inte kunde räknas med tillräckligt utrymme för en fri bilism. Där skulle den kollektiva trafiken komma att bestå
som en livsviktig faktor.46
Däremot menade man i regionplanen att det i fråga om Storstockholms ytterområden och i regionen i övrigt var möjligt att bygga ut trafikledsnätet för en fri bilism,
och regionplanen förutsatte att persontrafiken inom och mellan ytterområden liksom
inom regionen utanför Storstockholm skulle kunna i huvudsak betjänas av individuella trafikmedel. Men planen utgick också från förutsättningen att biltrafiken skulle
beredas betydligt ökade rörelsemöjligheter även i Storstockholms innerområde och
att trafiken till centrum från ytterområdena under andra tider än då det råder topptrafik till väsentlig del skulle kunna tillgodoses med privatbilar.“’ Regionplanen förutsatte att det i god anslutning till huvudinfarterna byggdes parkeringsanläggningar
som kunde fungera som ett filter där en del av den mot centrum riktade biltrafiken
fångades upp. Dessa skulle ha god kontakt med cityområdets kollektiva trafiklinjer.J8
För regionens yttre delar framstod som det främsta kravet på vägnätet att det
skulle ge goda förbindelser mellan uppland och centralorter och mellan större orter
44 SOU 1958:I Vägplan för Sverige, Del 1, s. 200.

ds Förslag till regionplan för Stockholmstrakten (191X8), s. 46.
” Ibid., ss. 30f. Regionplanens text bygger bär på Wallander (1958), som räknar med en biltäthet i
Stockholms stad och län år 1975 av 260 bilar per 1000 invånare, motsvarande en bil per 3,s invånare.
Motsvarande siffror för riket som helhet är 312 bilar per 1000 invånare eller en bil per 3,2 invånare.
“Förslag till regionplan för Stockholmstrakten (1958), s. 44.
de Ibid.
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inbördes. 1 övrigt torde enligt regionplanen utflyktstrafiken komma att få så stor omfattning, att det blir den som skulle dimensionera vägnätet, till förmån för det lokala
näringslivet och den bofasta befolkningen.“’
1 regionplanen ingick en beräkning av befolkningen år 1990 inom olika infartsleders influensområden, utifrån ett generellt antagande om 0,7 invånare per rumsenhet.
Tabell 4.2 visar respektive infartsleds beräknade befolkningsunderlag.
Tabell 4.2 Beräknat antal invånare 1990 inom olika infartsleders influensområden.
Antal invhare i influensområInfartsled
det
111000
Norrtäljevägen
92 000
Bogesundsleden
95 000
Värmdöleden
210 000
Tyresöledew’Nynäsvägen
122 000
Brännkyrkaleden
1.59 000
Södertäljevägen
201000
HuvudstaledenDrottningholmsvägen
82 000
Enköpingsvägen
78 000
Uppsalavägen
Källa: Förslag till regionplan för Stockholmstrakten (1958), s. 47.

De i tabell 4.2 nämnda infartslederna var de enda trafikleder som omtalades i plantexten. På de kartbilagor som bifogades planen fanns emellertid även det trafikledsnät inritat som omtalas i 1960 års trafikledsplan för Stockholm (se nästa avsnitt),
dock utan några kommentarer i texten. Markerad på kartan var också en led över
Mälaren mellan Södertälje och Upplands-Bro, som skulle tas upp igen i 1966 års
regionplaneskiss (se avsnitt 4.9).
4.7 TRAFIKLEDSPLAN FÖR STOCKHOLM 1960
Den trafikledsplan för Stockholm som presenterades 1960 redovisar de planerade
trafiklederna som komponenter i ett samverkande system. Detaljerna i trafikledsnätet
påverkades i hög grad av stadsbyggnadshänsyn och genomförandeproblem. Dock var
investeringskapaciteten den faktor som i första hand bestämde trafikledssystemets
kapacitet. För att kontrollera balansen i trafiksystemet användes 1956 års trafikprognos för 1970 med vissa kompletteringar samt en översiktlig studie av den fortsatta
utvecklingen fram till år 1990. Den stadsstruktur och det biltrafiknät som planeringsarbetet var inriktat på förutsatte en stomme av radiella kollektiva kommunikationer,
som skulle ombesörja huvuddelen (omkring tre fjärdedelar) av persontransportema
vid topptrafik mellan ytterområdena och innerstadens’
Trafikledsplanen anslöt sig i huvudsak till 1952 års generalplan för Stockholm och
1958 års regionplaneförslag för Stockholmsregionen. 1 anslutning till Vägplan för
Sverige utarbetade en på initiativ av borgarrådet för stadsbyggnadsroteln tillsatt
kommitté en väg- och gatubyggnadsplan för Stockholm för tioårsperioden 19591968. Planen godkändes sedan av stadsfullmäktige den 23 februari 1959. Kommittén
inventerade aktuella statsbidragsberättigade trafikledsprojekt, och gjorde efter en
bedömning av de olika projektens angelägenhetsgrad upp ett arbetsprogram för perioden. Man konstaterade att trafikledsbyggandet, inte minst till följd av restriktiv till” Ibid., s. 48.
“’ Trafikledsplan för Stockholm (1960), s. 40.
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delning av bilskattemedel från statens sida, under 1950-talet haft blygsam omfattning
och att investeringarna måste öka väsentligt om staden skulle kunna undvika alltför
besvärande trafiksvårigheter. Kommitténs program för tioårsperioden omfattade
sammanlagt 750 miljoner kronor. Flera av de större projekten beräknades dock inte
hinna bli slutförda under perioden?’
Det trafikledssystem som presenterades i 1960 års trafikledsplan utgjorde en vidareutveckling av 1958 års tioårsplan, samtidigt som trafikledsplanen skulle utgöra
underlag för framtida arbetsprogram av den typ som denna representerade. Andra
syften med trafikledsplanen var att i tid trygga den framtida utbyggnaden av biltrafiknätet genom byggnadsförbud, stadsplanerevisioner och markförvärv, samt att utgöra ett för bevakningen av Stockholms intressen viktigt komplement till Viigplan
för Sverige.52
Trafikledssystemets huvudlinjer var ett antal radiella leder från bebyggelseområdena i periferin in mot arbetscentrum samt en kapacitetsstark ringförbindelse, som
skulle avlasta genomgångstrafiken från innerstadens biltrafiknät och dirigera trafiken
mot innerstaden till de punkter på ringförbindelsen som låg närmast färdmålet. För
trafiken inom ytterområdena planerades dessutom ett antal tvärgående förbindelser. 1
innerstadens biltrafiknät dominerade två huvudförbindelser, en från söder till norr på
citys västra sida och en från väster till öster på citys norra sida. Övriga trafikleder
innanför ringförbindelsen var i huvudsak radiellt orienterade för trafik mellan ringförbindelsen och stadens centrum. Härtill kom vissa tvärförbindelser på malmarna.“
1 ytterområdena dimensionerades biltrafiklederna för att tillåta en någorlunda fri
biltrafik även vid topptrafik. Biltrafiknätet i innerstaden dimensionerades däremot
endast för det kapacitetsbehov vid topptrafik som väntades uppstå sedan huvuddelen
av persontransportema hänvisats till kollektiva transportmedel. Mellan trafiktopparna
skulle biltrafiknätet ge möjlighet att röra sig relativt obehindrat med bil även i innerstaden. Trafikplanen förutsatte en mot trafikledsnätets kapacitet avbalanserad parkeringsplan.‘”
Planen var så utformad att genomförandet kunde indelas i ett antal etapper med
hänsyn till bebyggelseutvecklingens och trafikens krav samt beräknad investeringskapacitet. Varje etapp kunde i princip utgöra en självständigt fungerande
“trafikledsplan” men möjliggjorde en fortsatt utbyggnad enligt huvudplanens
Trafikledsplanen redovisade endast viktigare trafikleder, alltså huvudsakligen leder avsedda att förmedla trafik mellan olika delar av staden samt mellan staden och
regionen, och angav hur dessa leder skulle anknytas till regionens vägnät och till det
lokala gatusystemet i Stockholm. Valet av trafikledstyp i olika lägen bestämdes så
långt som möjligt efter den framtida trafikens karaktär, varvid även standardkraven i
vägplanen för riket beaktades. Planen införde en för Stockholm helt ny typ av leder
för motorfordonstrafik, motorvägur. Trafikledernas tekniska standard påverkades
dock i relativt hög grad av nödvändigheten att begränsa ingreppen i befintlig bebyggelse. Det beaktades att trafiklederna skulle infoga sig i stadsbyggnaden på ett acceptabelt sätt, men även att de utblickar över stadslandskapet som de kunde erbjuda
skulle tas tillvara. Det beaktades även att vissa trafikleder skulle medge busstrafik på
5’ Ibid., s. 22.
” Ibid., s. 4.
“ Ibid.
54 Ibid.
Is Jbid.
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ett sådant sätt att övrig biltrafik skulle störas så lite som möjligt. Orienteringen i trafiknätet skulle vara så enkel som möjligt, och i samråd med byggnadsnämndens
namnberedning infördes därför genomgående enhetliga namn för de viktigare lederna.56
De radiella infartslederna var från väster Ulvsundavägen, BergslagsvägenDrottningholmsvägen med Lovöleden samt Brommavägen, Enköpingsvägen och
Solnavägen, från norr Uppsalavägen, Norrtäljevägen, Vaxholmsvägen och Lidingövägen, från öster Nya Värmdövägen och (gamla) Värmdövägen samt från söder
Skarpnäcksleden, Nynäsvägen, Salemsvägen, Brännkyrkaleden, Södertäljevägen och
Hägerstensvägen. Infartslederna skulle ansluta till en kapacitetsstark ringförbindelse
som var avsedd att avlasta stadens gatunät genom att föra genomgångstrafiken utanför innerstaden och förmedla trafik med färdmål innanför ringen till lämpliga infartspunkter. Ringen skulle utgöras av Essingeleden, Norra länken, Valhallavägen, Österleden och Södra länken.” För att binda samman radiella vägar utanför Ringen planerades några tvärförbindelser, som Örbyleden och Södra tvärledens8
Figur 43. Översikt över det planerade trafikledssystemet
Stockholm.

Källa: Trafikledsplan

enligt 1960 års trafikledsplan för

för Stockholm 1960 (1960), s. 42.

SO Ibid., ss. 40f.
” Ibid., s. 41.
5” Ibid., s. 43.
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1 innerstaden dominerade två huvudförbindelser, en från söder till norr och en från
väster till öster. Den förstnämnda leden bildades - liksom i 1952 års plan - av Söderleden (Nynäsvägen innanför Ringen, Skanstullsbron, Södergatan, Centralbron och
Tegelbacken) och Klarastrandsleden. Den västöstliga planerades bestå av Drottningholmsvägen (innanför Ringen), Fridhemsplan och Rådmansleden, som delvis skulle
gå i tunnlar och som skulle mynna ut i Ringen mitt för Vaxholmsvägen. Över Årsta
holmar föreslogs en ny förbindelse, Tantoleden, från Ringen i Brännkyrkaledens
förlängning fram till Söderleden vid Medborgarplatsen. Övriga radiellt orienterade
leder för trafik mellan Ringen och stadens centrum liksom tvärförbindelserna i innerstaden planerades huvudsakligen utnyttja befintliga gatustråk.59
Ringen skulle ha motorvägsstandard med i allmänhet sex filer. Essingeleden planerades ha åtta filer på sträckan Hägerstensvägen-Stora Essingen och fyra filer på
sträckan Drottningholmsvägen-Brommavägen. Valhallavägen och Södra länken
mellan Nynäsvägen och Södertäljevägen skulle också endast ha fyra filer. Vid trafikledsplanens tillkomst existerade av Ringen endast Valhallavägen, och den förutsattes bli väsentligt ombyggd. Av de övriga delarna pågick 1960 utbyggnad av Södra
länken över Årstafältet, medan projektering av Essingeleden hade påbörjats. För övriga delar, varav en del av Norra länken och en del av Österleden låg utanför stadens
jurisdiktion, hade dittills inga reservat gjorts. Värt att notera är att 1960 års Ring blivit väsentligt utvidgad jämfört med den som planerades 1952 och i söder tänktes gå
över Södermalm. Dessutom tänktes år 1960 Österleden placeras i ett betydligt östligare läge jämfört med 1952.6’
Av de radiella lederna utanför Ringen var Vaxholmsvägen, Skarpnäcksleden och
Brännkyrkaleden helt nya, medan de övriga var befintliga vägar som dock förutsattes
breddas och i de flesta fall få högre standard. Bergslagsvägen-Drottningholmsvägen
(delvis), Brommavägen, Enköpingsvägen, Uppsalavägen, Norrtäljevägen, Vaxholmsvägen, Nya Värmdövägen, Nynäsvägen, Salemsvägen, Brännkyrkaleden och Södertäljevägen planerades med motorvägsstandard och minst fyra filer - sex filer var planerade för relativt många sträckningar, åtta för några sträckningar i anslutning till
Ringen. Ulvsundavägen, delar av Bergslagsvägen-Drottningholmsvägen, Solnavägen
och Skarpnäcksleden skulle i stället få huvudtrafikledsstandard.6’ Lidingövägen och
Hägerstensvägen kallades i planen lokala huvudgator, en vägklass avsedd för all
slags trafik med direkt förbindelse med det lokala gatunätet.‘j’
Delar av Norra länken och Österleden inom Ringen, liksom även Solnavägen, Enköpingsvägen, Uppsalavägen och Värmdövägarna låg utanför Stockholms stads jurisdiktion men förutsattes ändå byggas enligt planen. Beträffande Solnavägen och
Värmdövägarna anslöt planen till generalplanerna för Solna respektive Nacka. För
Norra länken och Österleden hade emellertid inga reservat gjorts vid tiden för planens tillkomst.63

SY Ibid.
“’ Ibid., s. 44.
” Ibid., s. 41. Detta ar en standard närmast under motorvägens som bland annat tillåter all slags trafik
och kan ha korsningar i plan, men som ändå i allmänhet har mittremsa och vägrenar och är avsedda
för trafiksäker körning med hög medelhastighet.
” Trafikledsplan för Stockholm (1960), s. 44.
” Ibid., ss. 44f.

58

Det förutsattes att planen i sin helhet skulle genomföras under en 20-årsperiod
räknat från år 1960. Hela kostnaden för trafikledsplanens genomförande beräknades
till 2 614 miljoner kronor, varav 2 330 miljoner utgjorde byggnadskostnader och 284
miljoner fastighetskostnader. Av byggnadskostnaderna beräknades 1 920 miljoner
kronor till de större byggnadsprojekten: motorvägar, huvudtrafikleder och viktigare
ombyggnader av lokala huvudgator. Återstående 410 miljoner kronor beräknades för
fortlöpande ny- och ombyggnadsarbeten i övrigt. 1 den redovisade totalkostnaden
ingick 140 miljoner kronor för sådana delar av vägprojekt utanför stadens gräns, som
hade ett oupplösligt samband med projekt innanför stadsgränsen.@
Fastighetskostnaderna var nettokostnader, det vill säga att hänsyn togs till återstående nybyggnadsvärden, sedan viss del av tomtmarken utlagts till gata, samt till sannolika självsaneringar före trafikledernas genomförande. Rivnings- och evakueringskostnader samt i viss mån ränteförluster inräknades i kostnaderna, men inte intrångsersättningar. Fastighetskostnaderna inbegrep kostnader för fastigheter som tillhörde staden (inklusive 25 miljoner kronor som redan var investerade i Nedre Norrmalm).65
För att närmare belysa genomförandefrågorna skisserades en etapputbyggnadsplan, vilken så långt möjligt tog hänsyn till trafikutvecklingen, föreliggande planer
för nyexploatering eller sanering, planerna för det kollektiva trafiknätet mm. Utbyggnadsplanen var indelad i fyra femårsetapper. På dessa femårsperioder fördelar
sig investeringarna enligt tabell 4.3.
Tabell 43 Investeringarnas fördelning på femårsperioder 1960-1979.
Byggnadskostnader FastighetsEtapp
kostnader
Före
1960
25 Mkr
1.1960-1964 ca 325 Mkr
43 Mkr
52 Mkr
2.1965 - 1969 ca 525 Mkr
3.1970- 1974 ca 690 Mkr
164 Mkr*
4.1975 - 1979 ca 790 Mkr
*
Summa
ca 2 330 Mkr
284 Mkr
*164 miljoner kronor beräknades i fastighetskostnader för etapp 3 och 4 gemensamt.
Anmärkning: Samtliga summor i 1960 års penningvärde.
Källa: Trafikledsplan för Stockholm (1960), s. 91.

Liksom i alla tidigare planer ansågs det givet att ett system av radiella kollektiva trafikförbindelser måste utgöra stommen i kommunikationsnätet. De kollektiva kommunikationsmedlen skulle ta hand om huvuddelen av masstransportema mellan ytterområdenas bostäder och innerstadens arbetscentrum. 1 annat fall skulle behovet av
biltrafikleder och parkeringsutrymmen i innerstaden bli så stort att staden inte längre
vore attraktiv för de företag som skulle bilda och hålla ihop city. Biltrafikapparaten
skulle således inte dimensioneras efter de maximibelastningar som skulle uppkomma
om alla resor mellan bostad och arbetsplats gjordes med bil. En medveten underdimensionering av biltrafiknätet, relativt den efterfrågan som väntades med stigande
bilantal, planerades således. De tendenser till överbelastning av biltrafiknätet som
därmed kunde uppkomma vid topptrafik väntades man kunna motverka på två sätt:
dels genom att göra de kollektiva transportmedlen så attraktiva som möjligt, dels
h4 Ibid., ss. 77f.
hs Ibid.
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genom att reglera parkeringsmöjligheterna i innerstaden, så att balans skulle råda
mellan parkeringskapaciteten och utrymmet för rörlig trafik.66
Man menade att det rådde ett oupplösligt samband mellan biltrafikledernas planläggning och planläggningen av den kollektiva trafikförsörjningen. Vidare var också
sambandet mellan planläggningen av leder för rörlig trafik och parkeringsplaneringen
oupplösligt. Det vore enligt trafikledsplanen meningslöst att bygga ut ett biltrafiknät
med större kapacitet än vad parkeringsanläggningarna är dimensionerade för.h7
1 trafikledsplanen beräknades, utifrån antagandena om 1970 års biltäthet i 1956 års
trafikprognos, att hälften persontransportema år 1970, fördelade på hela trafikdagen
(kl 7-20) skulle göras med bil och hälften med kollektiva färdmedel. Under högtrafik väntades dock kollektivtrafiken stå för 75 procent och biltrafiken för 25 procent
av transportema.68
4.8 1962 ÅRS CITYPLAN
Genom 1950-talets ekonomiska utveckling, som medförde en kraftigt ökad bilism,
men också ett stort uppsving i handeln och betydligt större krav än tidigare på standarden hos kontors- och butikslokaler, blev 1946 års plan för Nedre Norrmalm otillräcklig. Den ersättande plan för Stockholms city som utarbetades69 1962 och antogs
av stadsfullmäktige 1963 följer 1960 års trafikledsplan med avseende på vilka trafikleder som avsågs att byggas. Vad gällde parkeringen följde planen riktlinjerna i
1956 års trafikprognos, som sedan även fastställts i en särskild parkeringsplan 1960.
Enligt denna skulle totalt 20 000 parkeringsplatser finnas i city, varav 12 000 i parkeringshus. 17 större parkeringshus planerades, vilka placerades så att man från så gott
som varje punkt i city skulle ha mindre än 250 meter till något av dem.‘”
4.9 SKISS 1966 TILL REGIONPLAN FÖR STOCKHOLMSTRAKTEN
Skiss 1966 till regionplan för Stockholmstrakten togs fram av regionplanekontoret i
Stockholms län. Planskissen var enligt sina författare avsedd som ett programförslag
kring vilket diskussioner kunde föras med berörda kommuner, myndigheter och företrädare för näringslivet, och vilket skulle vara till ledning för det fortsatta arbetet
fram mot ett regionplaneförslag. 1 planbeskrivningen indelades Stockholmsregionen i
fyra sektorer - nordöst-, nordväst-, sydväst- respektive sydöstsektorn - och planskissens konsekvenser beskrevs för var och en av dessa.
Ett i planskissen uttalat mål för kommunikationssystemens utformning var att
Storstockholm skulle bilda en enhet med gemensam arbetsmarknad, något som förutsattes fordra snabba och kapacitetsstarka förbindelser mellan de olika områdena i
regionen. Lederna för kollektiv och individuell trafik skulle då bilda ett balanserat
system, och vid fördelningen av uppgifterna måste man ta hänsyn inte bara till tekniska och ekonomiska faktorer utan också till biluppställningsmöjligheterna inom
start- och målområdena för resorna. Detta innebar att kollektivtrafiken även i fort” Ibid.
” Ibid.
6X Ibid., s. 26.
hy Planarbetet utfördes huvudsakligen av stadsbyggnadskontoret, medan fastighetskontoret, gatukontoret och spårvägsbolaget gjorde kompletterande utredningar. Planen behandlades i generalplaneberedningens expertutskott innan den redovisades för generalplaneberedningen, som lämnade den till
stadskollegiet, som sedan lämnade den till stadsfullmäktige för antagande. 1962 års cityplan (1963),
s. 62.
“’ 1962 års cityplan (1963), ss. 27f.
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sättningen väntades få stå för större delen av persontransportema till och från innerstaden och det centrala arbetsområdet. Varutransportema i regionen väntades i mycket stor utsträckning ske med bil, varför vägnätet måste avpassas för de biltransporter
som kommer att gå till och från flygplatser, hamnar, jämvägsstationer för godstrafik,
industriområden, centra för detaljhandeln m.m. En målsättning var fri biltrafik inom
hela regionen utom i Stockholms innerstad, där detta inte ansågs möjligt att åstadkomma till rimliga kostnader och med bevarande av miljövärden. Transportnäten
skulle utformas så att jämvägar och tunnelbanor gav kapacitetsstarka radiella förbindelser som skulle svara för den största delen av persontrafiken till innerstaden, medan
vägnätet skulle motsvara behoven av övriga transporter. Vägnätet tänktes i planskissen bestå dels av radiellt mot centrala regionen riktade vägar av motorvägsklass, dels
av en inre motorvägsting, främst avsedd för matning av innerstaden, och dels av
utanför innerstaden belägna tangentiella motorvägar, bland annat avsedda för matning av där belägna större arbetsplatskoncentrationer.7’
Utformningen av vägnätet hängde samman med utformningen av olika större distrikt i regionen. Utgångspunkt var följande distriktsindelning:72
1. Centralt arbetsområde bestående av dels av arbetsområden i city samt arbets- och
bostadsområden i övriga innerstaden, dels av arbetsområden belägna i ett halvcentralt band väster om innerstaden samt bostadsområden i det halvcentrala bandet och mellan detta och innerstaden.
2. Mellandistrikt, belägna utanför det centrala distriktet, huvudsakligen innehållande
bostadsområden.
3. Ytterdistrikt, bestående av bostadsområden grupperade kring arbetsområden såsom Märstadistriktet, Södertäljedistriktet och Nynäshamnsdistriktet.
Planskissen skilde mellan de olika vägsystemen fjärrmotorvägar, stadsmotorvägar
och övriga viktiga vägar. Den viktigaste funktionen hos dessa vägar inom regionen
var att förbinda Storstockholms centrala delar med de bebyggelseområden som
sträcker sig längst ut från stadskärnan. Fjärrmotorvägarna skulle emellertid fortsätta
emellertid direkt i riksvägarna och tjänar på så sätt också fjärrtrafik i vanlig mening.
Den typen av fjärrtrafik väntades dock inte utgöra någon betydande del av trafiken på
dessa vägar, utan de planerades utformas och dimensioneras främst för trafiken inom
regionen. Fjärrmotorvägarna skulle dimensioneras för 120 km/h och antalet anslutningspunkter skulle begränsas förhållandevis långt in mot stadskärnan. De sex radiella fjärrmotorvägarna var:73
Enköpingsvägen (El8) för förbindelse med Kungsängen-Bålstadistriktet
Uppsalavägen, E4 norrut, som förbinder stadskärnan med distriktet MärstaArlanda-Knivsta
nordöstra sektoms fjärrmotorväg som fortsätter i Norrtäljevägen
två fjärrmotorvägar i sydväst, den ena över norra Botkyrka vidare väster ut med
fortsättning i E3, den andra sydligare förbi Tullinge mot Grödinge och E4
Nynäsvägen förbi Österhaninge och Hemfosa.
Förutom de sex radiella fjärrmotorvägarna räknades
n till systemet också en av tangentlederna väster om den centrala staden, kallad Älstensleden. Den skulle enligt
planskissen passera Mälaren vid Ålsten-Hägersten, men ett västligare läge hade också diskuterats och ytterligare studier väntades krävas innan ett slutligt val mellan al” Skiss 1966 till regionplan för Stoc!dzolmstrakten (1966), s. 205.
72 Ibid., s. 208.
73 Ibid., s. 229.
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temativen kunde träffas. Fjärrmotorvägnätet skulle således bilda ett slutet system av
vägar som skulle ge förbindelser mellan de stråk av bebyggelse som sträcker sig
längst ut från stadskärnan och största delen av arbetsområdena i Storstockholm.‘4
Stadsmotorvägarna skulle bilda ett annat system, bestående av ett tiotal radiella
vägar som främst var avsedda att betjäna bebyggelsedistrikt inom 20-25 km avstånd
från stadskärnan. De radiella lederna var för varje sektor fördelade så att antalet motorvägar - fjärrmotorvägarna inräknade - skulle vara ungefärligen proportionellt mot
invånarantalet i sektorn. Två tangentiella leder ingick i stadsmotorvägssystemet. Den
inre ringleden, vari Essingeleden och Österleden ingick, skulle löpa genom de inre
delarna av de halvcentrala arbetsområdena. Den andra tvärleden i stadsmotorvägnätet, som kom att kallas Kungshattsleden, planerades inte bilda någon fullständig
ringled. Den skulle förbinda de olika stadssektorernas serviceområden med varandra
i en vid båge genom de södra, västra och norra delarna av Storstockholm. Leden planerades börja i Österåker, passera arbetsområdet vid Ullnasjön där den skulle anknyta
till Norrtäljevägen. Vägen drogs söder om Vallentunasjön och vidare norr om Edsviken. Från E4 i Häggvik skulle den i stort sett följa Norrviksvägen genom de yttre
arbetsområdena på Järvafaltet och gå vidare fram till Johannelund. Därifrån skulle
den fortsätta genom Grimstaskogen för att via Lovön och Kungshatt överbrygga
Mälaren mot Skärholmen. Leden skulle fortsätta därifrån genom Glömsta i Huddinge
med dess arbetsområden och vidare förbi Flemingsberg mot Nynäsvägen i Österhaninge där också stora arbetsområden angavs i regionplaneskissen. För vissa delar av
leden kunde dock alternativa sträckningar diskuteras.75
Utöver fjärrmotorvägar och stadsmotorvägar skisserades även ett antal andra viktiga vägförbindelser, främst vägar avsedda att förbinda Storstockholms yttersta bebyggelsedistrikt tangentiellt med varandra. Dessa vägar skulle bland annat ha funktionen att förbinda de stora industriområdena med varandra och med hamn- och flyganläggningarna och de stora riksvägarna. En tredje tangentled fanns delvis med i
1958 års regionplan, nämligen en väg över Mälaröama mellan Södertälje och Upplands Bro. Denna väg gavs i planskissen ökad betydelse och fullständigades som
tangentled genom förlängning norrut-östemt mot Märsta och Norrtäljeområdet. Över
Mälaröama gavs vägen en direktare sträckning mot Södertäljeområdet, likaså delen
fram mot Nynäshamn. Denna tredje tangentiella trafikled, som kom att kallas Mälaröleden, antogs i planskissen inte erfordra motorvägsstandard annat än i lokala avsnitt .16
4.9.1 De fyra sektorerna
Den nordöstra sektorn av Storstockholm omfattade Lidingö, kommunblocket Djursholm-Danderyd, Täby, Vallentuna, Össeby, Österåker och Vaxholm samt delar av
Solna och Stockholm. 1 sektorn planerades en radiell fjärrmotorväg, Norrtälje- eller
Finlandsleden. Vid Rinkebyskogen i Danderyd skulle den övergå i den första tangentleden. Genom Täby planerades vägen i huvudsak sammanfalla med dåvarande
motorväg, som dock i framtiden enligt författarna borde ges en förbättrad standard.
Nordost om Ullnasjön skulle vägen ges rakare sträckning än i då gällande plan på
sträckan mot Norrtälje och färjeförbindelsen med Finland och Ryssland. Sektoms
inre del skulle ha två stadsmotorvägar, dels den nuvarande Roslagsvägen ut till Dan74 Ibid.
” Ibid., ss. 229f.
” Ibid., s. 230.
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deryds kyrka och därifrån i helt ny sträckning genom norra Danderyd och Täby till
Vallentuna, dels Bogesundsleden som får anslutning till Norrtäljevägen. Till skillnad
från i föregående regionplan föreslogs sistnämnda väg få en från Lidingövägen åtskild infart över Tranholmen.”
Nordvästsektorn omfattade de västra delarna av Stockholms stad (Västerort), huvuddelen av Solna, Sundbyberg, Järfälla, Upplands-Bro, Håbo, Sollentuna, Upplands
Väsby, Märsta, Sigtuna och Knivsta. Sektorn genomkorsas av två radiella fjärrmotorvägar, El8 (Enköpingsvägen) och E4 (Uppsalavägen) och planerades dessutom
omfatta tre stadsmotorvägar. De båda fjärrmotorvägarna hade med vissa mindre avvikelser överförts från 19.58 års regionplan. Uppsalavägen skulle kompletteras med
en stadsmotorväg upp mot nordöstra delen av Järvafältet. Även Huvudstaleden och
Kärsöleden planerades till stora delar följa föregående plan. Kärsöleden skulle dock
dras på något längre avstånd från Drottningholms slott, vilket skulle möjliggöras genom ett ändrat vägläge vid Nockeby och Kärsön.‘*
Till sydvästsektorn räknades i planskissen de delar av Stockholms stad som ligger
inom Hägersten, Brännkyrka och Vantörs församlingar. Utanför Stockholm inräknades Huddinge (förutom den östligaste delen), Botkyrka, Salem, Grödinge och Södertälje. Dessutom berördes Turinge utanför regionplaneområdet. Sektorn skulle få
två radiella stadsmotorvägar, dels den befintliga Södertäljevägen till norra Botkyrka,
dels Huddingevägen till Tumba, samt två fjärrmotorvägar, E3 och E4. E3 skulle enligt skissen få ny infart mot Stockholm från trakten av Salems kyrka med inriktning
mot innerstadens vägnät vid Årstafältet; västerut skulle vägen dras norr om Södertälje mot sydvästra Mälardalen. E4 planerades ges ny infart mot Stockholm över
Hallsfjärden, genom norra Grödinge, söder om Huddinges centrala delar och med
anslutning till innerstadens vägnät söder om Rågsved.79
Storstockholms sydöstra sektor omfattade i Stockholm Enskede, Farsta och
Skarpnäck. Hit räknades också den östligaste delen av Huddinge, liksom även Tyresö, Österhaninge, Västerhaninge samt Nacka, Saltsjöbaden, Boo, Gustavsberg och
Värmdö. 1 vissa avseenden kunde enligt författarna även Nynäshamn, Ösmo och Sorunda inräknas. Planskissen redovisade för sydostsektorn tre radiella stadsmotorvägar: Värmdöleden, Tyresöleden och Nynäsvägen. De två första fick i planskissen
samma sträckning som i gällande plan förutom att Tyresöledens södra del gavs ett
östligare läge. Nynäsvägen planerades övergå till fjärrmotorvägsklass söder om anslutningen till tangentleden mot Hägersten-Bromma.”
4.10 CITY 67
År 1967 presenterades City 67 som en överarbetning och komplettering av 1962 års
cityplan. Vad gällde biltrafiknätet utgick City 67 liksom 1962 års plan från 1960 års
trafikledsplan. Principen var liksom tidigare att fri biltrafik i city inte var möjlig, och
att planeringen därför skulle utgå från förutsättningarna om en förstklassig kollektivtrafik, att genomfartstrafiken så långt möjligt skulle ledas runt city, samt att parkeringsmöjligheterna skulle balanseras så att den möjliga bilintensiteten inte överskreds.*’ Som de viktigaste nordsydliga lederna nämndes Klarastrandsleden, Sveavä” Ibid., ss. 232f.
‘* Ibid., ss.235ff.
” Ibid., ss. 238f.
“” Ibid., ss. 240f.
*’ Cify 67 (1967), s. 14.
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gen-Klaratunneln samt Birger Jarlsgatan-Blasieholmsleden, medan de mest betydande östvästliga lederna var Tunnelgatan och Klarabergsgatan-Hamngatan.”
Figur 4.4 visar en planerade huvudtrafikleder och parkeringshus i cityområdet enligt City 67.
Figur 4.4. Huvudtrafikleder och parkeringshus enligt City 67.

Källa: City 67(1967), s. 33.

1 1962 års cityplan räknade man med att ca 20 000 parkeringsplatser behövdes i cityområdet. Genom att planområdet i City 67 utökades med ett tiotal kvarter i norr
och öster beräknades det totala parkeringsbehovet öka till närmare 30 000 platser.
Dessa planerades fördelas på 18 700 platser i parkeringshus, 9 500 platser i källargarage (främst avsedda för pendlare) samt 1 200 platser för tillfälligt stannande vid
kantsten.83
1 City 67 planerades ett gångtrafiksystem som skulle ge samtliga tunnelbanestationer och centralstationen god kontakt med hela citybebyggelsen. Detta ansågs väsentligt inte minst då ca 90 procent av de arbetande i city beräknades använda kollektivtrafiken. Det skulle dock även vara snabbt och bekvämt att promenera till och
från de planerade parkeringshusen. För att skapa en god gångmiljö skulle en långtgående trafikdifferentiering genomföras, där stora delar av gatunätet helt skulle befrias
“’ Ibid.. s. 33.
“’ Ibid., ss. 33f.
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från biltrafik. För stora delar av cityområdet planerades en konsekvent uppdelning av
biltrafik och gångtrafik på skilda nivåer, något som skulle kräva en “mycket radikal
omdaning av äldre gatunät och bebyggelse”.‘”
4.11 AIT 80 (1968)
Promemoria angående investeringsplan för trafikanläggningar inom Storstockholm
fram till år 1980, kallad AIT 80, togs fram under år 1968 av en arbetsgrupp bildad av
representanter för KSL, Stockholms stad, Vägverkets gatusektion, vägförvaltningen i
Stockholms län samt Storstockholms planeringsnämnd. Arbetsgruppens syfte var att
granska förutsättningarna för en samordnad investeringsplan för trafikanläggningar
inom Storstockholm, så att det förväntat erforderliga behovet av trafikinvesteringar
fram till 1980 kunde bli tillgodosett.85
Arbetsgruppen konstaterade i sin rapport att man “med de i förhållande till önskemålen alltid begränsade resurserna” måste följa trenden i den statliga bidragsgivningen, och koncentrera de ekonomiska insatserna till de viktigaste delarna av regionens vägnät. Detta förhållande accentuerades ytterligare av den 1965 - av riksdagen i
samband med Hörjelöverenskommelsen - fastlagda principen att statsbidrag av
bilskattemedel kunde utgå även för byggande av tunnelbanor. Förutom tunnelbanorna behandlade arbetsgruppen endast det primära vägnätet, sådant det redovisades i
1966 års regionplaneskiss. 1 Stockholm innanför Ringen medtogs endast den så kallade nord-syd-axeln (Klarastrandsleden-Söderleden).86
Storstockholms planeringsnämnd beräknade att Storstockholm år 1980 skulle ha
1,8.5 miljoner invånare, och det var detta tal arbetsgruppen utgick från i sina överväganden och prognoser. Man utgick dessutom från samma målsättningar rörande fördelningen mellan biltrafik och kollektivtrafik som i 1960 års trafikledsplan, med en
fördelning 50-50 över tullsnittet under hela dygnet och 25-75 under högtrafik. Fördelningen mellan bil och kollektivtrafik för alla resor i regionen bedömdes bli 60-40
men för pendelresorna 40-60.”
Man förutsatte att tunnelbanenätet skulle byggas ut i enlighet med tidigare planering, samt att vissa banor skulle komma att förlängas, som Järvabanan in i Sollentuna, Nackabanan österut från Nacka centrum och Bagarmossbanan till Bollmora i Tyresö kommun. Den stora satsningen på tunnelbanor skulle medföra en resursbrist på
trafikledssidan åtminstone under perioden 1970-1973. Detta ansågs av arbetsgruppen
problematiskt eftersom man i sina trafikmängdsberäkningar kommit fram till att det
var angeläget att tidigarelägga vissa projekt jämfört med tidigare planering. 1 synnerhet gällde detta Kungshattsleden (Västerleden), som ansågs mycket viktig att bygga
ut mot bakgrund av den planerade lokaliseringen av arbetsplatser och bostäder i regionens västliga delar.8*
De leder arbetsgruppen ansåg skulle byggas eller förbättras under perioden fram
till 1980 var Essingeleden (på sträckan Drottningsholmsvägen-Karlberg, trafikplats
vid Karlberg samt Brommagrenen; etappen över Essingeöama hade färdigställts
1966), Huvudstaleden, Kungshattsleden, Klarastrandsleden, Frösundavägen, Enköpingsvägen, Uppsalavägen, Roslagsvägen, Inre tvärleden (mellan Enköpingsvägen
” Ibid., ss. 14f.
“AIT (1968), förordet.
Be Ibid., s. 2.
” Ibid., ss. 17f.
x8 Ibid., s. 25.
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och Norrtäljevägen, Ulvsundaleden, Nockebybron, Lidingövägen (inkl bron), Kärsöleden (mellan Kungshattsleden och Huvudstaleden), Södertäljevägen, Salemsleden,
Huddingevägen, Nynäsvägen, Värmdövägen, Södra länken, Söderleden, Österleden
samt Skarpnäcksleden, Örbyleden, Botkyrkaleden, Täbyleden och en del andra relativt sett mindre vägprojekt.89
De sammanlagda investeringarna för trafikleder fram till 1980 beräknades till
3 953 miljoner kronor i 1967/68 års penningvärde. Investeringarna i tunnelbanor under samma tid beräknades till 1 367 miljoner kronor, vilket tillsammans med väginvesteringarna gav en kostnad av 5,3 miljarder kronor. Kostnaderna väntades fördelas
på intressenterna så att Stockholms stad stod för 1, 6 miljarder, övriga väghållande
kommuner för 0,5 miljarder, vägförvaltningen för 1,8 miljarder samt KSL för 1,4
miljarder kronor.”
4.12 VÄGPLAN 1970
1 1970 års vägplan (SOU 1969:56) anges det av Storstockholm uppgivna investeringsbehovet i statsbidragsberättigade huvudtrafikleder, inklusive tunnelbanor, till
5 351 miljoner kronor (i 1968 års penningvärde) för perioden 1970-1984. Den summan, i det närmaste densamma som togs fram i AIT 80, motsvarade 44 procent av det
totala uppgivna investeringsbehovet för samtliga rikets städer.”
Till vägplanen hörde en behovsplan för åren 1970-1985, där investeringsbehoven
för huvudvägnätet i Sverige (exklusive tunnelbanor) redovisades länsvis. För Stockholms stad och län uppgick de beräknade behoven till sammanlagt 686 kilometer
väg, till en kostnad av 4 627 miljoner kronor (i 1969 års penningvärde). Av detta låg
261 kilometer väg, som beräknades kosta 4 056 miljoner, inom storstadsområdet. Av
den investeringskostnaden, i sin tur, stod 175 kilometer motorväg för 3 568 miljoner
kronorT
4.13 FÖRSLAG TILL REGIONPLAN 1970 FÖR STOCKHOLMSTRAKTEN
1970 års regionplaneförslag för Stockholmstrakten var en vidare bearbetning av 1966
års skiss, där regionplanenämnden beaktat de omkring 180 yttranden som inkommit
om denna. 1 planförslaget sades att vägnätet i Storstockholm skulle utformas med
hänsyn till i första hand det inomregionala, i andra hand det mellanregionala transportbehovet. Det regionala vägnätets uppgift var att möjliggöra önskade kontakter
såväl med bil som med buss. Särskilt viktigt var att alla delar av storstaden ges goda
förbindelser med de stora arbetsområdena, något som förutsatte en utbyggnad av
tvärleder. Vägtrafiken mellan Storstockholms skilda delar borde enligt planförslaget
samlas till vissa vägar med god hastighets- och framkomlighetsstandard. Dessa vägar
skulle läggas i bebyggelsen så att goda trafiksäkerhets- och bullerskyddsegenskaper
erhölls. Vägar med stor genomgående trafik skulle ges hög hastighetsstandard och
läggas utanför större bebyggelseområden. Icke innerstadsbunden trafik antogs kunna
dras förbi innerstaden.93
De nya större leder som presenterades i planförslaget (men som dock i flertalet fall
hade skisserats redan i 1966 års planskiss) var Kungshattsleden mellan Häggvik och
” AIT (1968), Bilaga 5, ss. 3ff.
“‘AIT (1968), s. 13
” SOU 1969:56 Vägplan 1970, ss. 152f.
”Ibid., s. 146.
91Förslag till regionplan för Stockholmstrakten (1970), s. 30.
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Täby, Inre tvärleden från Enköpingsvägen vid Rissne i Sundbyberg över Edsviken
till Norrtäljevägen norr om Danderydsberg, en led bestående av Norra länken och
Österleden från Essingeleden vid Karlberg via Djurgården mot Värmdövägen vid
Sickla i Nacka, samt Flottsbroleden (eller Salemsleden) för E4 från Botkyrka över
Glömsta i Huddinge till Essingeledens fortsättning vid Årstafaltet. Författarna antog
dock att endast den ena av Kungshattsleden och Inre tvärleden skulle hinna byggas
till år 1985. Frågan om vilken led som skulle prioriteras var under utredning när
planförslaget skrevs, men tillgängligt material talade för att Inre tvärleden bäst tillgodosåg önskemål om god kollektivtrafikförsörjning medan Kungshattsleden var att
föredra med hänsyn till biltrafiken.94
4.13.1 Plangenomförande
Under perioden 1971-1975 skulle enligt planförslaget följande leder färdigställas:
Värmdöleden till Nacka centrum (1972) Saltsjöbadsleden (1971), Stadsgårdsleden
(1974), Ulvsundavägens förlängning norrut till Enköpingsvägen (1972-73), Hanstavägen (dvs Järvaleden på Järvafältets Stockholmsdel, 1974) samt kopplingen Essingeleden-Norra Stationsgatan (1971):’
Under perioden 1976-1980 väntades ett antal tangentiella leder tas i bruk. Essingeledens koppling till Uppsalavägen vid Frösunda antogs vara färdig omkring
1980, Södra länken omkring 1977 och Essingeledens Brommagren senast 1980.
Bland övriga större vägprojekt nämns Klarastrandsleden och Söderleden, som bedömdes komma i trafik omkring 1979 respektive 1980-81, samt Huvudstaledens
sträckning genom Bromma och Solna, som väntades komma i trafik 1976-77.96
Under perioden 1981-1985 väntades vägbyggandet i regionen domineras av stora
projekt i tangentiell led. Kungshattsledens del mellan Huddinge och Sollentuna bedömdes börja byggas ut omkring 1978 och komma i trafik 1984. Om förberedelsetiden pressas antogs ledens sträckning över Mälaren kunna tas i bruk med fyra körfält
omkring 1980, för att sedan breddas (till sex eller åtta körfält) 1984 eller eventuellt
senare. Sekundärleder över Järvaområdet skulle nyttjas för koppling till E4. Utredningar pågick när planförslaget skrevs om förbindelser mellan Järvaområdet och
nordöstsektorn. Antingen Kungshattsledens fortsättning mot Täby eller den så kallade Inre Tvärleden beräknades komma i trafik strax efter 1980 (i halv bredd). Österleden och dess fortsättning mot Norrtull (Norra länken) beräknades vara utbyggd i en
första breddetapp omkring 1985. Övriga projekt som nämndes var Flottsbroleden
(Salemsleden), enligt planerna i trafik omkring 1985 och Ullnaleden (från Norrtäljevägen till Vallentuna), klar omkring 1983:’
4.132 Investeringar
De totala investeringarna i Stockholmsregionens vägnät under perioden 1971-1985
beräknades i planförslaget till 6 830 miljoner kronor (i 1970 års priser), varav 1 550
miljoner under perioden 1971-75, 2 250 miljoner under perioden 1976-80 samt
3 030 miljoner under tiden 1981-85. Under hela perioden beräknades 1 755 miljoner
kronor till specificerade större projekt (Österleden, Kungshattsleden, Inre tvärleden

y4 Ibid., s. 88.
” Ibid., s. 123.
” Ibid.
” Ibid.
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etc.), 3 125 miljoner till övriga vägprojekt, 1 650 miljoner till kommunal gatusanering samt 300 miljoner till ej avslutade projekt.98
1 regionplaneförslaget beräknades, liksom i tidigare planer, högst en fjärdedel av
arbetsplatsresorna till innerstaden kunna ske med bil. För resor till arbetsplatser i
övriga områden förutsattes en fördelning mellan kollektivtrafik och biltrafik som
anpassades efter respektive områdes läge, miljö etc. 1 princip skulle för områden
utanför innerstaden en sådan uppbyggnad eftersträvas som möjliggjorde såväl kollektiv trafikförsörjning av god standard som individuell trafik utan restriktioner?’
4.133 Utvecklingen på längre sikt
Tre olika så kallade perspektivalternativ för utvecklingen efter 1985 presenterades i
planförslaget. Det första alternativet, kallat “kompakt”, byggde på att nytillkommande bebyggelse i Storstockholm efter 1985 främst skulle förläggas i områden inom
tunnelbanans räckvidd, det vill säga inom ca 20-25 kilometer från city. Trafikeringen
skulle huvudsakligen ske med fyra tunnelbanesystem. Bannätet skulle kompletteras
med busslinjer på motorvägsnätet, såväl i tangentiell led som i radiell led i riktning
mot innerstaden. De större vägar som väntades byggas efter 1985 var en ny förbindelse från Kungshattsleden över Kärsön till Huvudstaleden vid Brommaplan, den
Inre tvärledens förlängning från Rinkeby på södra Järvaområdet över Fågelön till
Känna vid Nynäsvägen, en infartsled över norra Lidingö från bebyggelseområden i
nordöst (Bogesundsleden) samt en ny infart för Europaväg 4 söderifrån över Hallsfjärden.‘“’
Det andra alternativet kallades “utsträckt” och byggde på att nytillkommande bebyggelse efter 1985 huvudsakligen skulle förläggas i riktningarna nordväst och sydväst. Karakteristiskt för detta alternativ var en ny jämväg eller snabbana, som i sin
norra del skulle gå från city till Hansta på Järvafältet och därifrån med en gren mot
Upplands-Bro och Håbo och en mot Uppsala via Märsta-Arlanda och Knivsta. 1 sin
södra del skulle jämvägen dras via Huddinge och Grödinge över Hallsfjärden med en
gren mot Turinge och en mot Jäma. Tunnelbanenätet skall bestå av tre bansystem
som liksom i det föregående alternativet kompletteras med busslinjer på motorvägsnätet. De större vägar som nämns är desamma som i föregående alternativ med tilllägg för en ny sträckning för E3 norr om och förbi Södertälje.“’
Det tredje alternativet kallades “expressbuss” och byggde på att nytillkommande
bebyggelse efter år 1985 i stor utsträckning skulle komma att trafikförsörjas med ett
expressbussnät. Bebyggelsestrukturen skulle här bli ett mellanting mellan de båda
föregående. Bannätet väntades inte bli utbyggt efter 1985. De större vägar som redovisades är desamma som i de båda föregående alternativen, dock förutsattes här särskilda körfält för bussarna, liksom ett antal omstigningsstationer i anslutning till
motorvägama.‘02
För samtliga alternativ räknade man med en befolkning i regionen år 2000 på 2,5
miljoner invånare, dock olika fördelade i de olika altemativen.lo3
‘” Ibid., s. 150. Investeringskostnaderna för kollektivtrafiknätet under perioden 1971-1985 (inklusive
tågvagnar, bussar etc.) beräknades till 3 930 miljoner kronor. Ibid., s. 147.
” Ibid.
‘W Ibid., s.42.
“H Ibid., s. 48.
“Q Ibid., s. 54.
I”’ Ibid., s. 62.
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4.14 REGIONPLAN 1973 FÖR STOCKHOLMS LÄN
1973 års regionplan för Stockholms län var en markreservationsplan, vars syfte var
att bidra till att mark i erforderlig utsträckning står till förfogande för olika ändamål
under planperioden, dvs fram till omkring år 198.5.‘04 Planen saknade tidplaner för
utbyggnader och får, jämfört med 1970 års planförslag betraktas som ett betydligt
mindre ambitiöst plandokument. Även med avseende på trafikledsnätets omfattning
innebar den delvis en reträtt från den tidigare planeringen.
Regionplanen angav reservationer för motorvägar, andra vägar med skilda körbanor, övriga vägar med högre standard samt övriga vägar med enklare standard. 1
princip angavs dock endast sådana vägar som har betydelse huvudsakligen för regional trafik eller för rikstrafik. Större vägutbyggnader för vilka reservationer angavs
var:“’
en led inom Järvafältsområdet, från Stäketvägen i norr till den väg som i Ulvsundavägens förlängning förbinder El8 vid Rissne med E4 vid Tegelhagen (Inre
Tvärleden)
en sträckning för Enköpingsvägen (El@ mellan Ursvik och Frösunda
en ny sträckning för Norrtäljevägen norr om Össeby-Gam med anslutning till
Kappelskär
en ny sträckning för Värmdövägen öster om Skumbron
en ny sträckning för Nynäsvägen söder om Farsta
en komplettering av Essingeleden, i norr med en anknytning till E4 vid Frösunda i
Solna och till Lidingövägen (Norra Länken), i söder med en anknytning till
Värmdövägen (Södra Länken)
en tvärförbindelse från Nynäsvägen vid Handen, söder om sjön Orlången, förbi
Flemingsberg till E4 vid Skärholmen
en tvärförbindelse från Bergslagsvägen vid Vällingby, genom Häggvik i Sollentuna till Täby.
Utöver de särskilt angivna reservationerna angavs ett antal vägutbyggnader som tidigare förutsatts byggas inom planperioden men som nu degraderats till projekt “för
vilka möjligheter skulle hållas öppna”:ro6
Huvudstaledens sträckning mellan Ulvsundavägen och Åkeshov
Märsta-Sigtunaleden genom Märsta samhälle
leden Häggvik-Täby, från Karby i Täby till Norrtäljevägen norr om Ullnasjön
Vendelsövägen öster om Trollbäcken i Tyresö
en ny förbindelse mellan Nynäsvägen vid Jordbro och vägen Handen-Flemingsberg vid Lissma
Österleden mellan Norra länken vid Lidingövägen och Södra Länken vid Värmdövägen
Flottsbroleden (Salemsleden), för E4 från Botkyrka över Glömsta i Huddinge till
Essingeledens fortsättning vid Årstafältet
förbindelsen mellan Huddingevägen öster om Tullinge och den ovan nämnda vägen Flemingsberg-Skärholmen för att möjliggöra en anknytning till en framtida
ny infart, den så kallade Fläsklösaleden

“M Regionplan 1973
“‘5 Ibid., s. 52.
‘M Ibid., s. 54.

för Stockholms län (1973), s. 17
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förlängningen av vägen Rissne-Tegelhagen över Edsviken, norr om Danderydsberg fram till Norrtäljevägen
Essingeledens Brommagren från Ulvsundavägen till Essingeleden
en förbindelse över Mälaren, väster om Essingeleden. Leden lades på regionplanens kartor i den dittills utredda Kungshattsledens sträckning, men det förutsattes
att andra lägen skulle utredas innan reservation för leden kunde anges.
4.14.1 Investeringar
Med investeringar i vägbyggande avsågs i regionplanen investeringar i statliga vägar
samt kommunala statsbidragsberättigade vägar. För perioden 1973 - 1977 antogs en
resursnivå enligt förslaget till statliga långtidsplaner, dvs ingen årlig tillväxt, och för
perioden en årlig procentuell tillväxt om ca 4 procent. Detta innebar totalt ca 3 000
miljoner kronor (i 1973 års penningvärde) under perioden 1973 - 1985. Det rådde
emellertid stor osäkerhet i beräkningarna. Om man inte räknade med någon årlig tillväxt efter 1977 blev totalbeloppet ca 2 700 miljoner kronor, vid en tillväxt om 8 procent under samma period ca 3 300 miljoner kronor.lo7 Även i fråga om investeringsnivån innebar således 1973 års regionplan en reträtt jämfört med 1970 års planförslag.
4.14.2 Övrigt
Till skillnad från i 1970 års planförslag redovisas i 1973 års planförslag inte någon
klassificering av vägarna efter funktion. Detta hänger samman med att regionplaneförslaget av 1973 var en markreservationsplan vars reservationer för vägar skulle
komma att utnyttjas vid skilda tidpunkter, och en klassificering bedömdes inte som
meningsfull. Vägverket angav emellertid i sitt remissyttrande över planförslaget sin
funktionsklassning av ett framtida huvudvägnät för länet, enligt vilken E3, E4 och
El8 samt den framtida KungshattsledeniVästerleden klassades som fjärrleder medan
övriga större leder klassades som primärleder.‘08
1 fråga om planförslagets reservationer för vägar gjordes en anpassning till en sannolik tilldelning av statliga medel för ändamålet. Behovet av förbättrade kommunikationer mellan regionens olika delar ansågs vara oberoende av befolkningstillväxten. Det totala utbyggnadsbehovet och därmed resursanspråken var därför relativt
oberoende av befolkningsutvecklingen.“’
4.15 1970-TALETS TRAFIKLEDSPLANERING PÅ KOMMUNAL NIVÅ
Generalplaneberedningen tillsatte, som nämndes i kapitel 3, i april 1968 en trafikpolitisk kommitté med uppgift att se över stadens trafikpolitiska målsättningar. Kommittén lade 1970 fram en rapport, Innerstadstrafiken, som skulle tjäna som underlag
för fortsatta trafikpolitiska diskussioner. Från juni 1971 hade kommittén till sitt förfogande ett trafikutskott sammansatt av förvaltningstjänstemän. Kommittén och dess
utskott, som utförde det praktiska utredningsarbetet, arbetade under första hälften av
1970-talet på en revision av 1960 års trafikledsplan. Våren 1973 offentliggjorde man
ett förslag till trafikpolitiskt program, som utgjorde diskussionsunderlag för det samråd med medborgarna och deras organisationer som ägde mm under vintern 1973“” Ibid., s. 70.

“” Regionplan 1973 för Stockholms län, ss. 79f.
‘W Ibid., s. 81.
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74. Trafikutskottet organiserade och ledde samrådet, och svarade även för bearbetningen av samrådsresultatet.“’
Det samlade arbetet redovisades i en skriftserie med samlingsrubriken Trafiken i
Stockholm. Serien bestod av en huvudtext, Trafi@lan 75, som utgjorde det sammanfattande förslaget till åtgärder inom trafikpolitiken, samt en rad delutredningar som
utgjorde underlag till trafikplanen. Bland delrapporterna fanns en trafikledsplan, en
översiktlig trafiksaneringsplan, en cykelplan, en trafikplan för city samt en rapport
om lokala miljöförbättringar och en med titeln HushUm tid, sysslor och förflyttningar, samtidigt utgjorde del två av trafikundersökningen TU 71.“’
Parallellt med trafikplanearbetet fortsatte även planeringen för förnyelsen av cityområdet. Ett dokument som skulle utgöra underlag för samråd kring detta, City 75,
lades fram av generalplaneberedningens cityutskott i februari 1975. Detta dokument
innehåller dock ingenting om trafikledsplaneringen utöver vad som redovisas i Trafikplan 75, och jag tar därför inte upp det i det följande.
Generalplaneberedningens trafikpolitiska kommitté godkände 1975 huvudlinjerna
i Trafikplan 75 och sände ut den på remiss. Efter remissbehandlingen bearbetades
förslaget av trafikutskottet och kompletterades med ett handlingsprogram, och det
lämnades i december 1976 - via trafikpolitiska kommittén och generalplaneberedningen - till kommunstyrelsen , som dock i januari 1977 uppdrog åt planeringsberedningen (som vid årsskiftet ersatt generalplaneberedningen) att meddela närmare
direktiv för trafikplanearbetet. Efter att förslaget således reviderats, ånyo sänts på
remiss och överarbetats kunde det 1978 godkännas av stadsfullmäktige.“*
4.15.1 Innerstadstrafiken (1970)
Rapporten Innerstudstrafiken syftade till att utgöra ett första underlag till program för
trafikfrågorna i Stockholm under 1970-talet. 1 den aviserades de frågor som skulle bli
centrala i 1970-talets trafikplanering. 1 rapporten konstaterades att 1960 års trafikledsplan i stora delar blivit inaktuell. Den framtida folkmängden förväntades nu bli
betydligt högre än vad som antagits i trafikledsplanen - omkring 2 miljoner invånare
år 1985 och 2,2-2,5 miljoner år 2000 - medan arbetsplatserna väntades vara spridda
över större delar av storstadsområdet.“3 Trafikledsutbyggnaden under 1960-talet hade inte heller haft den omfattning som förutsatts i 1960 års plan. Statsbidrag utgick
inte i den omfattning som förutsattes.“’ Essingeleden, det första stora trafikledsprojektet i 1960 års plan, blev samtidigt avsevärt dyrare än vad man kalkylerat med,
beroende på förändringar i utformningen samt på att den byggdes ut i sin helhet under 1960-talet i stället för att, som planen avsåg, byggas ut i etapper och vara färdig
först 1980.“”
Debatten om bilismen handlade omkring år 1970 alltmer om dess negativa miljökonsekvenser, genom buller och avgaser, och kommittén menade att trafikplanering“” Trafikplan 75 (1975), pärmens insida. Enligt Claesson (1998), s. 196, deltog totalt ca 600 personer,
representerande 400 föreningar, i det stora trafiksamrådet. Varje grupp - det fanns ett tjugotal - möttes mellan sex och tio gånger, och gruppernas synpunkter inarbetades i planerna.
Il’ lbid.
“’ Trafikplan 1977 (1978), s. 1.
“iInnerstadstrafiken (1970), s. 2.
“’ 1960 års trafikledsplan räknade med ett statsbidrag på 1090 Mkr (omräknat till 1969 års prisnivå),
varav endast 520 Mkr faktiskt erhölls. Utöver detta utgick dock statsbidrag med 95 procent till tunnelbaneutbyggnaden i enlighet med Hörjelöverenskommelsen. Innerstadstrafiken (1970), ss. 18f.
“5hnerstadstrafiken (1970), s. 19.
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en måste ta hänsyn till dessa faktorer. Miljökraven skulle därför inta en dominerande
plats i trafikplaneringen för Stockholms innerstad. Stadsplaneringen hade, som tidigare nämnts, redan under 1960-talet haft som en viktig målsättning att differentiera
trafiken, av både framkomlighets- och säkerhetsskäl. Nu talade man om trufiksanering - att utestänga biltrafiken från stora delar av gatunätet - som en åtgärd för att
skapa en bättre miljö i innerstaden, samtidigt som villkoren för buss-, cykel- och
gångtrafiken förbättrades.‘16
För att trafiksaneringen skulle vara genomförbar måste man enligt kommittén
bygga ut det primära trafikledsnätet. Under den 15årsperiod som skulle omfattas av
den kommande trafikplanen tänkte man sig att Ringen, inklusive Österleden, skulle
byggas, dock med lägre standard och kapacitet än den tidigare planerade. Den nordsydliga axeln genom staden väntades också bli utbyggd under planperioden, däremot
inte den östvästliga. Busstrafiken skulle få separata körfält i innerstaden, och Tunnelgatan skulle utformas så att den fyllde funktionerna att dels leda biltrafiken runt city,
dels föra trafiken till parkeringsanläggningarna. Parkeringskapaciteten skulle byggas
ut så att det vid planperiodens slut skulle vara möjligt att antingen stanna vid 10 000
platser eller bygga vidare till 15 000 platser, vilket antogs motsvara den övre gränsen
för det då utbyggda primärnätets kapacitet.“’
Kommittén ansåg att Österledens utbyggnad var nödvändig för att innerstadens
trafikförhållanden skulle kunna förbättras väsentligt, och menade därför att antalet
arbetsplatser i innerstadens nordöstra och sydöstra delar skulle begränsas så länge
leden inte var färdigställd.“’
4.152 Trafikprogram för Stockholm 1973
1973 års trafikprogram för Stockholm togs fram som ett diskussionsunderlag för hur
trafiken skulle utformas under 1970-talet, och det vände sig till allmänhet, intresseorganisationer och kommunala instanser. Utgångspunkten, som formulerades i rapportens inledning, var att de trafikpolitiska målsättningarna i 1960-talets trafikledsprogram och andra stadsbyggnadsprogram från 1960-talet nu behövde omprövas.
Ett nytt trafikprogram behövde utformas som tog större hänsyn till de miljökrav som
nu ställdes och samtidigt var bättre anpassat till de tillgängliga resurserna.“’
Huvudmålen för den kommunala trafikpolitiken skulle enligt rapporten vara att
förbättra tillgängligheten, förbättra trafiksäkerheten och att minska biltrafikens störningar. Inom ramen för dessa huvudmål måste en prioritering göras av olika åtgärder,
och i programmet föreslogs att trafiksystemet under 1970-talet i första hand skulle
inriktas på förbättringar för de oskyddade trafikanterna - genom trafiksanering, fler
trafiksignaler, planskilda övergångsställen och sanering av olämplig parkering. För
dem som stördes av biltrafiken i bostadsområden och genomfartsstråk föreslogs som
åtgärder trafik- och parkeringssanering, och dessutom nämndes restriktioner för tung
trafik, utbyggnad av alternativa leder samt bullervallar och andra störningsskydd.
Även bussresenärerna föreslogs bli en prioriterad kategori, vars situation föreslogs
förbättras genom utbyggnad och ombyggnad av trafikleder och gatunät, trafiksanering samt anordnande av kollektiva körfält, åtgärder som skulle möjliggöra ett busstrafiknät med större framkomlighet. Förbättringar av bilistemas framkomlighet och
“0InnerstadstraJiken (1970), ss. 23ff.
“’ Ibid., ss 74ff.
Il8 Ibid.
‘ly Trafikprogram för Stockholm (1973), s. 9
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bekvämlighet skulle härmed, liksom olika verksamheters åtkomlighet med bil, sättas
i andra hand.‘“’
Genom de åtgärder som föreslogs skulle möjligheterna att använda bil, i synnerhet
under högtrafik till de centrala arbetsområdena, komma att begränsas. Inskränkningarna skulle främst rikta sig mot den mest störande trafiken, som tung distributionstrafik och genomfartstrafik. Pendelresor med bil skulle också begränsas där de lätt kunde ersättas med kollektivtrafik. Den sämre tillgängligheten med bil i centrala områden skulle uppvägas av åtgärder för att förbättra framkomligheten för bussar och gående. Nya centra och arbetsplatser i ytterstadsområdena samt bättre tvärförbindelser
mellan dessa antogs kunna kompensera inskränkningarna i innerstaden.“’
1 trafikprogrammet inbjöds till diskussion om de styrmedel som skulle användas
för att nå de trafikpolitiska målen. De styrmedel som togs upp var trafiksanering,
reglering av den tunga trafiken, utbyggnad av trafikleder, ökad satsning på busstrafik
(genom sänkt taxa, bättre linjenät, företrädesreglering, ökad bekvämlighet) samt parkeringsreglering.‘22
1 trafikprogrammet konstaterades att utbyggnadstakten för trafikleder varit mycket
lägre än vad man antagit 1960 och att trafikledsplanen endast genomförts i vissa delar. 1 stället för de föreslagna men ej byggda trafiklederna fungerade gator och vägar
av lägre standard som länkar i nätet. Trafikbelastningen på vissa gatuavsnitt, i synnerhet i innerstaden, översteg väsentligen den beräknade kapaciteten, och åtgärder för
att begränsa biltrafiken av de slag som nämnts ovan hade redan företagits, exempelvis höjningar av parkeringsprisema.lz3 1 programmet framhölls dock att utbyggnad av
trafikleder, till vilka biltrafiken kunde omdirigeras från de lokala vägnäten, var ett
nödvändigt inslag i trafiksaneringssträvandena. Dessutom framhölls att distributionsoch tjänstetrafiken, som enligt TU 71 svarade för ungefär en tredjedel av den totala
fordonstrafiken på vardagar, och ungefär hälften under kontorstid, tillsammans med
bussar och taxi krävde ett omfattande trafikledsnät oavsett privatbilismens omfattning.lXg
Utbyggandet av trafikleder var emellertid helt beroende av tilldelningen av statsbidrag. Enligt den fördelningsplan som fastställts 1972 skulle Stockholms stad endast
få 230 miljoner kronor (i 1972 års penningvärde) i statsbidrag för trafikleder 197377. Utifrån Vägverkets långtidsplan för åren 1973-1982 kunde man enligt programmet inrikta den översiktliga planeringen på en årlig investeringsvolym på 100 miljoner kronor åren 1978-1985. Man konstaterade att denna nivå avvek markant från
exempelvis antagandena om investeringsnivån i AIT 80, och att endast ett urval av de
planerade trafikledsprojekten kunde genomföras inom den tidsperiod den kommande
trafikplanen avsåg att gälla.‘“’
Det trafikledsnät som redovisades i 1973 års regionplan (se avsnitt 4.14 ovan)
skulle kräva investeringar av storleksordningen 6 miljarder kronor. Det var enligt

“” Ibid., ss. 10f.
“’ Ibid., s. 11.
“’ Ibid., s. 40.
‘Z Även 1973 års höjning av bensinpriset nämndes som biltrafikhämmande faktor, även om denna ju
rimligen låg utanför Stockholms stads kontroll. Trafikprogram för Stockholm (1973), s. 72.
Il4 Trafikprogram för Stockholm (1973), ss. 72ff.
“j Ibid., ss. 75ff.
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trafikprogrammets författare svårt att se hur det nätet skulle kunna genomföras, samtidigt som man också såg svårigheter att göra reduceringar i det.lz6
De projekt som var upptagna i Vägverkets fördelnings- och flerårsplaner, samt var
igångsatta eller omedelbart förestående (byggstart mellan 1975 och 1977), var avsnitt
av Enköpingsvägen och Norrtäljevägen, Essingeledens förlängning till Uppsalavägen
(västra delen av Norra länken), Söderleden (i tunnel, med en breddning av Skansbron), Södra Länken (i tunnel), Inre Tvärleden (skulle utbyggas till Huvudstaleden)
samt en del av Huvudstaleden (mellan Ulvsundavägen och Bällstaviken, med anslutning till den del av Huvudstaleden som skulle byggas inom Solna kommun). Av dessa vägar var infartsvägarna Enköpingsvägen och Norrtäljevägen Vägverkets projekt,
medan de övriga byggdes i regi av Stockholms stad.“’
Till de viktigaste projekten som avsågs att byggas efter 1977 hörde riksvägsprojektet Kungshattsleden, som hade en sammanlänkande funktion mellan E3, E4 och
E18, och som väntades få stor långsiktig effekt på regionens utveckling i de västliga
sektorerna. De viktigaste statsbidragsberättigade kommunala trafikprojekten efter
1977 var Ringens och nord-sydaxelns färdigställande. Ringens fullföljande omfattade
tre stora delprojekt. Norra länken skulle gå mellan Essingeleden och Uppsalavägen
(beräknades kosta ca 50 miljoner kronor) samt vidare, i en jämfört med tidigare planering ny sträckning, mellan Uppsalavägen och Lidingövägen genom norra Djurgården (kostnaden beroende av hur stor del av leden som av miljöskäl måste läggas i
tunnel, dock uppgick den till minst 175 miljoner kronor). Den nyplanerade östra delen av Norra länken tänktes avlasta Valhallavägen och utgöra tillfart för tung trafik
till hamnområdena vid Värtan. Värtalänken, som beräknades kosta ca 60 miljoner
kronor, var en ny led mellan Lidingövägen och Lindarängsvägen, som skulle avlasta
Tegeluddsvägen och knyta samman hamnområdena med Norra länken och Österleden. Slutligen själva Österleden som skulle gå mellan Lindarängsvägen och Sickla
Sluss och kunde byggas antingen som bro eller som tunnel. Tunnelalternativet skulle
medge utbyggnad i två etapper. Leden, som beräknades kosta ca 200 miljoner kronor,
skulle öka kapaciteten över snittet Saltsjön-Mälaren, avlasta innerstadens gatunät
och ge förbättrade kontakter mellan de nordöstra delarna av innerstaden och Söderort-Nackasektom. Totalkostnaden för Ringen (inklusive den tidigare nämnda
Södra länken, som planerades påbörjas 1977 och kosta ca 150 miljoner kronor) var
ca 630 miljoner kronor.‘28
Nord-sydaxeln genom innerstaden omfattade två delprojekt. Den tidigare nämnda
Söderleden skulle byggas ut i två etapper, med början i sträckan FolkungagatanRingvägen (ca 90 miljoner kronor) med byggstart 1975. Den andra sträckan var Folkungagatan-Centralbron som beräknades kosta ca 100 miljoner kronor. Klarastrandsleden mellan Karlberg och Tegelbacken, med anslutningar till norra innerstaden, hade tidigare redovisats som ett omfattande trafikprojekt över bangårdsområdet med en
stor trafikplats vid Barnhusbron och en beräknad kostnad på ca 105 miljoner kronor.
Ett förenklat projekt med leden på mark vid Klara sjö kostnadsuppskattades däremot
till ca 50 miljoner kronor. Nord-sydaxeln skulle ge innerstaden en infartsled av god
och jämn standard utan nämnvärda miljöstörningar eller ingrepp i befintlig bebyggel-

‘X Ibid., s. 80.
Ii7 Ibid., ss. 8Off.
‘X Ibid.. ss. 82f.
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se. Leden skulle underlätta trafiksaneringen på malmarna och i city och utgöra tillfartsled för bussar i regional trafik.‘29
Utöver Ringen och nord-sydaxeln fanns två andra stora projekt, nämligen Essingeledens Brommagren och Huvudstaleden. Brommagrenen, som kostnadsberäknades till 120 miljoner kronor och skulle vara en förbindelse till Uppsalavägen (E4)
via Inre Tvärleden och Ulvsundavägen, hade blivit mindre aktuell genom att Essingeledens förlängning från Karlberg till E4 vid Frösunda hade medtagits i Vägverkets flerårsplan 1973-77, med byggstart 1977. Huvudstaleden mellan Ulvsundaleden
och Bergslagsvägen, som skulle ge Västerort och Mälaröama en god förbindelse med
norra regionen samt avlasta Tranebergsbron som infartsled, betraktades som en förutsättning för trafiksaneringen i Västerort och planerades kunna byggas etappvis. Dess
totalkostnad uppskattades till ca 100 miljoner kronor.“’
1 trafikprogrammet konstaterades att regionens snabba utbyggnad och ökningen av
bilbeståndet givit en trafiktillväxt som inte kunnat tas om hand genom trafikledsbyggen. Biltrafiken var därför i stor utsträckning hänvisad till det befintliga gatunätet,
med köer och miljöstörningar som följd. Det betonades nu att tyngdpunkten i trafikledsplaneringen förskjutits från att tillgodose bilismen till att betona trafikledsnätets
betydelse för tillgängligheten i regionen, lokala miljöfrågor och kollektivtrafik. Trafikpolitiken skulle skapa trafiksystem som medgav en enhetlig bostads- och arbetsmarknad, hög produktionseffektivitet och god miljö. De centrala målsättningarna var
att eliminera svagheter beträffande säkerhet, miljö och kapacitet, att bygga avlastande
leder för att underlätta trafiksanering och skapa alternativa vägar för tung trafik, att
bygga leder som medger förbättringar av de regionala och lokala bussförbindelserna,
samt att skapa bättre tvärförbindelser och kontakter mellan norra och södra regiondelen.13’
De begränsade resurserna gjorde emellertid prioriteringar, även mellan målsättningarna, nödvändiga. 1 trafikprogrammet förslogs att kraven på trafikledsnätets
standard - med avseende på hastighet, bekvämlighet, säkerhet etc. - skulle omprövas, så att man spred de tillgängliga investeringsmedlen på fler projekt, som sedan
byggdes ut och fick förhöjd standard efterhand. Man illustrerade förslaget med två
modeller för trafikledsutbyggnaden, där man i båda utgick från den fastlagda fördelningsplanen för åren 1973-77 och därefter förutsatte investeringar på 100 miljoner
kronor per år. Enligt den ena modellen, “alternativ kortbrett”, kunde man då fullborda Ringen och nordsydaxeln till 1990, medan inga andra förbättringar eller kompletteringar kunde göras före 1985. Det andra alternativet, “långt/smalt”, visade hur
investeringarna i stället kunde spridas på flera projekt med enklare standard och utbyggnad i etapper. 25 miljoner kronor per år skulle efter 1977 avsättas för upprustning av huvudvägnätet i anslutning till trafiksanering. Alternativet långtismalt väntades totalt sett bli dyrare i anläggningskostnad om lederna senare kompletterades, men
skulle ge snabbare förbättringar på många ställen och mindre låsningar för framtiden.
Från och med 1980 räknade modellen med en “reserv för större eller mindre projekt”,
i storleksordningen 2.5 miljoner kronor per år de första tre åren, därefter i storleksordningen 45 miljoner kronor per år. Om denna reserv helt utnyttjades för Ringen,
kunde den även i alternativ långt/smalt färdigställas till 1990. Detta alternativ var det

“’ Ibid., s. 83.
“” Ibid., ss. 83f.
“’ Ibid., ss. SE.
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som tydligt förordades av trafikprogrammets författare, inte minst eftersom det var
mindre känsligt för lägre framtida anslagsnivåer än de som förutsattes.‘32
4.153 Trafikplan 75
1 förslaget till kommunal trafikplan för Stockholm från 1975 angavs som huvudsakliga skäl till byggandet av nya trafikleder att de skulle underlätta busstrafikens framkomlighet, att bereda plats för genomfartstrafik som trängts bort från saneringsområden, att minska mängden olyckor - bland bilistema själva och bland de oskyddade
trafikanterna - och att öka vägkapaciteten där det behövs för ny bebyggelse eller
förtätning av äldre områden. 1 trafikplaneförslaget föreslogs även att trafikleder och
trafikplatser skulle byggas i enklare och billigare utförande än tidigare, exempelvis
genom att i stället för planskilda korsningar välja signalreglerade korsningar i ett
plan.133 Lederna skulle också byggas med högst fyra filer.‘34
1 trafikplaneförslaget uppdelades projekten geografiskt i Innerstaden, Söderort och
Västerort. 1 tidsplanen räknades med tre skeden, som inte angav under vilka år ett
visst trafikprojekt skulle genomföras utan endast den planerade ordningsföljden
mellan de olika projekten. 1 skede 1, som beräknades pågå under perioden fram till
1980, skulle trafiksanering och bullerskydd vara de högst prioriterade uppgifterna.
Trafiksaneringen var i några fall beroende av att avlastande trafikleder byggdes ut;
det var dock oklart om dessa skulle hinna byggas till 1980.135
Skede 2, som beräknades pågå till mitten av 1980-talet, skulle i första hand ägnas
åt förbättringar av den lokala gatumiljön och åt parkeringsfrågor - större parkeringsanläggningar planerades ersätta mycket av gatu- och gårdsparkeringen i innerstaden men en del trafikledsprojekt och gatuombyggnader planerades också genomföras.
För skede 2 hade ingen detaljplanering gjorts, då man ville behålla handlingsfriheten
inför förändrade förutsättningar. 1 planförslaget angavs därför endast de allmängiltiga
mål och principer som skulle gälla vid valet och utformningen av de kommande åtgärderna. Skede 3 var tiden bortom den tioårsperiod som omfattades av trafikplaneförslaget. För det skedet preciserades endast de mest investeringskrävande projekten.‘36
Tabell 4.4 visar de föreslagna trafikledsutbyggnaderna för varje skede och stadssektor.

‘Q Ibid., ss 86ff.
‘33 Trafikplan 75 (1975), s. 26.
‘P Ibid., s. 6.5.
13’ Ibid., ss. 105f.
M Ibid., s. 112.
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Tabell 4.4 Planerade investeringar i trafikleder enligt Trafikplan 75. Miljoner kronor i 1976 års
beräknade prisnivå.
Beräknad kostSkede
Stadssektor Led
nad
~_._
~-.
65 Mkr
Skede 1 Innerstaden Stadsgardsleden. SOder Mälarstrand, anslutningar vid
Slussen
71 Mkr
Huddingevägen, Västcrtorpsmotet
Söderort
Västerort
Inre Tvärleden, Bcrgslagsvägen, Ulvsundavägen
60 Mkr
308 Mkr
Skede 2 Innerstaden Klarastrandsleden (Kungsgatan-Klarabergsgatan),
Norra Länken (Norrtull-Roslagstull), Klarabergsgatan,
Sbderleden (Högbergsgatan-Ringvägen), Norra Länken (Karlberg-Norrtull)
Bromstensvägen-Sundbyvägen
20 Mkr
Väslerort
359 Mkr
Skede 3 Innerstaden Klarastrandsleden (Kungsgatan-S:t Eriksbron), Norra
Länken (Roslagstull-Lidingövägen), Sbder Mälarstrand, Söderleden (Centralbron-Högbergsgatan). Söderleden (Ringvägen-Johanneshov)
Älvsjövägen, Magelungsvagen, Södra Länken
195 Mkr
Söderort
D
(Arstavägen-Hammarbybacken)
70 Mkr
Västerort
Huvudstaleden (Bällstaviken-Ulvsundavägen), Hu.
vudstaleden (Ulvsundavägcn-Bergslagsvägen)
1 148 Mkr
S:a

Skede
1-3
Källa: Trafikplun 75 (1975), ss. 120f.

De sammanlagda investeringarna i trafikleder enligt Trufikplun 75 uppgick till 1 148
miljoner kronor i 1976 års penningvärde. Till detta kom kostnader för “punktvisa,
måttligt kostnadskrävande förbättringar inom cykel- och gångsystemet och gatunätet,
i synnerhet där dessa kommer i konflikt med varandra”, vilka beräknades till totalt 44
miljoner kronor för skede 1-3 och samtliga sektorer.“’
Man kan konstatera att trafikplanen följde det i 1973 års trafikprogram föreslagna
alternativet “långt/smalt”, med etappvis utbyggnad av olika projekt. lnvesteringsvolymen beräknades i trafikledsplanen till drygt 50 miljoner kronor för år 1975, därefter
75 miljoner kronor per år, varav 65 miljoner kronor skulle utgöra statsbidrag enligt
Vägverkets preliminära långtidsplan för perioden 1976-1985. Av de 75 årliga miljonerna reserverades 15 miljoner år 1976, därefter 10 miljoner per år, för åtgärder till
skydd mot trafikbuller. År 1976 reserverades 5 miljoner kronor och åren därefter 10
miljoner kronor per år till mindre, inte närmare preciserade åtgärder på det befintliga
trafikledsnätet.
4.15.4 Trafikplan 1977
1977 års trafikplan var en bearbetning av Trafikplan 75 och skulle liksom denna ha
en giltighetstid på cirka 15 år. 1977 års version hade dessutom kompfetterats med ett
handlingsprogram för perioden 1978-1984. Den högst prioriterade åtgärden enligt
handlingsprogrammet var skapandet av genomfartsfria zoner i Stockholms samtliga
sektorer, och zonbildningen beräknades kunna genomföras under sjuårsperioden.
Vissa av de planerade genomfartsfria zonerna förutsatte emellertid att trafikleder eller
gatuombyggnader först genomfördes. Övriga åtgärder, som skulle samordnas med
bildandet av de genomfartsfria zonerna, var upprättandet av nya trafiksignalanlägg“’ Ibid.. s. 121.
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ningar, lokala åtgärder13*, bullerskydd, gånggator, planskilda korsningar och cykelvägar.‘39
Vilka statsbidragsberättigade trafikleder som ingick i handlingsprogrammet och
beräknades färdigställas under dess giltighetstid visas i tabell 4.5.
Tabell 4.5 Trafikleder med planerat årtal för öppnande enligt Trafikplan 1977.
dppnas för traTrafikled
fik
1978
Bergslagsvägen
Huddingevägen, delen Hölövägen-Östbergavägen
1979
Örbyleden
1979
1979
Nya Sockenvägen
Huddingevägen, delen Sockenvägen-Årstavägen
1979
1979
Kymlingelänken (Inre Tvärleden)
1981
Norra Länken, delen Norrtull-Roslagstull
Söder Mälarstrands anslutningar till Stadsgården och Centralbron
1982
1982
Västertorpsmotet
1983
Söderleden
1984
Sundbyvägen
Källa: Trufikplan 1977 (1978), s. 23.

Av de totala kommunala investeringarna inom handlingsprogrammet på 294 miljoner
kronor (i 1977 års penningvärde) stod trafiklederna för 84 miljoner. Till detta kom
dock statsbidrag beräknat till 68 miljoner kronor per år för perioden, vilket innebär
en planerad investeringsnivå på sammanlagt 560 miljoner kronor för trafikleder under åren 1978-1984. Kostnader för busskörfält och bussprioritering i trafiksignaler
ingick inte i investeringssammanställningen. Busskörfälten, vars kostnader beräknades till ca 2 miljoner kronor, skulle enligt avtal med kommunen bekostas av landstinget. Däremot hade inget avtal träffats om kostnadsfördelningen beträffande bussprioriteringen i signaler.140
4.16 UTFALLET
Infartslederna till Stockholm - som i flertalet fall hade existerat i någon form redan
före den period som behandlas här - blev i allmänhet utbyggda enligt planerna. På
Uppsalavägen (E4) förbättrades trafikplatsen vid Norrtull 1961 och 1965, och åren
1967-69 byggdes vägen utanför stadsgränsen om till åtta körfält fram till Haga södra
grindar, där en planskild korsning anordnades.14’ Roslagsvägen (E3) breddades och
fick planskilda korsningar under 1960-talet.‘42
Lidingövägen förbättrades grundligt mellan Ropsten och Tegeluddsvägen åren
1967-71, samtidigt som en ny Lidingöbro byggdes med sex körfält och planskilda
korsningar på både Stockholms- och Lidingösidan. Bron och dess trafikanslutningar
utformades så att anslutning kunde ske dels på Stockholmssidan till en förbindelseled

“’ Detta inbegrep sådant som markbeläggning, lokala gång- och cykelvägar, sittgrupper, ordnad parkering, plantering, belysning mm., men åtgärderna var inte närmare preciserade. Trafikplan 1977
(1978), s. 20.
“’Trafikplan 1977(1978), ss. 19f.
“” Ibid., ss. 23f.
141 Dufwa (1985), ss. 155f.
14* Ibid., ss. 159f.
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mot Ringen, dels på Lidingösidan till en led mot Bogesundslandet. 1973-75 genomfördes en upprustning av Lidingövägen fram till Valhallavägen.‘“’
På Viirmdövägen byggdes 1953-56 en ny bro över Danvikskanalen med fyra körfalt, och i början av 1970-talet byggdes en motorväg genom Nacka fram till trafikplatsen vid Hammarby Fabriksväg samtidigt som vägen inom stadsgränsen fram till
Henriksdals trafikplats förbättrades. 1973-76 gjordes leden sexfältig utanför Londonviadukten och femfältig utmed Stadsgården. Bussarna fick reserverade körfält
utefter den ombyggda leden.la
Tyresöleden byggdes ut till fyrfältig motorvägsstandard 1965-69.‘J’
Nykisvägens modernisering pågick åren 194k-53, och Skanstullsbron byggdes
som en fast högbro 1944-47. På delen genom Gamla Enskede byggdes en ny tvåfältig väg 1958-59. Åren 1961-71 byggdes vägen ut till stadsmotorvägsstandard med
sex körfält och planskilda korsningar på sträckan mellan tullen och Stortorpsvägen. 1
samband med att vägförvaltningen 1973 byggde ny motorväg utanför stadsgränsen
byggdes även Stockholms sydligaste del av Nynäsvägen ut till full motorvägsstandard, ett arbete som slutfördes 1975.‘46
Huddingevägen fick 1947 en planskild anslutning till Nynäsvägen, och i samband
med detta breddades den till fyra körfält i delen Nynäsvägen-Årstavägen. Under perioden 1956-61 byggdes Huddingevägen mellan Nynäsbanan och stadsgränsen ut till
fyrfältig motorvägsstandard med planskilda korsningar. Det var den första vägdelen i
Stockholm som blev motorväg, och den byggdes som första etappen av den planerade Salemsleden. 1970-71 byggdes sträckan mellan Nynäsbanan och Örby Slottsväg
ut till samma standard som den tidigare utförda sträckan. Salemsleden har emellertid
hittills inte blivit förverkligad enligt 1950- och 1960-talens planer.‘“’
Södertäljevägen (E3, E4), byggdes åren 1963-68 om till stadsmotorväg i delen
utanför Midsommarkransen, samtidigt som även den inre delen blev avsevärt förbättrad .“”
Essingeleden (E3, E4) påbörjades 1960. Den första etappen, mellan Midsommarkransen och Drottningholmsvägen kunde devis börja trafikeras 1966 men öppnades i
sin helhet i samband med högertrafikomläggningen den 3 september 1967. Etapp två,
sträckan mellan Drottningholmsvägen och Norra Stationsgatan inklusive en del av
Karlbergs trafikplats, påbörjades 1967 och kunde invigas 1970. Däremot sköts grenen från Stora Essingen till Bromma på en obestämd framtid.‘@
På Drottningholmsvägen byggdes en ny Nockebybro 1972-73, och dessförinnan
hade körbanorna breddats på åtskilliga ställen.“’
Ulvsunduvägen skulle enligt 1960 års trafikledsplan förlängas söderut genom Alvik och Äppelviken och anslutas till Essingeledens Brommagren, samt även norrut
“’ Ibid., ss. 160f.
Id4 Ibid., ss. 161f.
145 Ibid., s. 162.
‘G Ibid., s. 165. Enligt Claesson (1998), s. 217, byggdes åren 1957-59 delen Enskedevägen-Sockenvägen ut till sex körfält med en cirkulationsplats i vardera änden.
14’ Dufwa (1983, ss. 165f.
M” Ibid., ss. 167ff.
‘G Ibid., ss. 169ff. Den ursprungliga tanken med Essingeleden var att förbinda Brännkyrka och
Bromma. Insikten om ledens primära syfte att förmedla trafiken mellan söderort och innerstaden och
vidare norrut, och samtidigt fungera som en länk i en blivande motorvägsting runt innerstaden, växte
fram under arbetet med Trafikledsplan 1960. Claesson (1998), s. 211.
“” Dufwa (198.5), ss. 172f.
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förbi Solvalla och Rissne för att anslutas till Enköpingsvägen (E18) och vidare över
Järvafältet för att anslutas även till Uppsalavägen (E4). Eventuellt kunde enligt planen leden förlängas ännu längre österut till Danderyd genom en bro över Edsviken.
Den södra förlängningen har, i likhet med Essingeledens Brommagren, aldrig förverkligats, men en utbyggnad av Ulvsundavägen norrut till El8 blev aktuell när Järvafältet började exploateras 1966. Leden behövde delvis förläggas inom Sundbyberg,
men efter två års förhandlingar inom en “Ulvsundaledskommitté” med representanter
för Vägverket, Stockholm och Sundbyberg gjordes en överenskommelse om sådana
gränsjusteringar att den helt kom att ligga inom Stockholm. Den 4 km långa leden
byggdes åren 1969-71 med fyra körfält. Delsträckan mellan El8 och E4, kallad
Kymlingelänken (tidigare Inre tvärleden), byggdes samtidigt med att norra Järvafältet
exploaterades och togs i trafik 1979. Den har samma standard som de tidigare delarna.“’
Bergslagsvägen stod 1939 klar i sin äldre, inre del mellan Brommaplan och dåvarande stadsgränsen vid Blackeberg. Den yttre delen av Bergslagsvägen byggdes under 1950-talet efter att Spånga inkorporerats och Råcksta, Vällingby och Hässelby
börjat exploaterats. Den fick liksom den tidigare inre delen fyra körfält, och grönområden planerades in mellan leden och bebyggelsen. En förbindelse mellan Bergslagsplan och El8 byggdes 1977-78, med två körfält samt bullerskydd i form av jordvall a r Ii?
Huvudstaleden planerades i 1960 års trafikledsplan gå mellan Brommaplan och
Karlbergsvägen, för att vid Karlberg möta Essingeledens förlängning, anknytas till
Ringen och ges anslutning till Klarastrandsleden och Norra Stationsgatan. År 1962
träffades en överenskommelse mellan Stockholm och Solna om att leden skulle byggas, och Stockholms gatukontors konsultföretag Gekonsult fick hand om projektering
och administration. Den första delsträckan, mellan Ulvsundavägen i Bromma och
Alby trafikplats i Solna, byggdes 1964-67. Solnas gatuanläggningar i Huvudsta anpassades till den framtida Huvudstaleden, och Essingeleden byggdes in genom Solna
för att möta denna. Emellertid avstannade byggandet av Huvudstaleden efter den
första etappens färdigställande, och ingenting utfördes under hela 1970-talet. Detta
berodde fram till 1972 i huvudsak på brist på medel, men därefter främst på att en
miljöopinion krävde att leden skulle gå i en tunnel under Huvudsta. Under 1960-talet
ändrades också de ursprungliga planerna beträffande Huvudstaledens läge i Bromma
och förbindelse med Bergslagsvägen, till ett jämfört med tidigare nordligare läge och
anslutning till Bergslagsvägen vid Åkeshov. Under 1970-talet avstannade emellertid
utredningsarbetet, bland annat på grund av oklarhet om Bromma flygfälts framtida
användning.“’
Solnabron i Torsgatans förlängning över bangårdsområdet vid Norra Station
byggdes 1940-42, efter att ha aktualiserats av förläggandet av storsjukhus och vetenskapliga institutioner till Norrbackaområdet i Solna. Bron fick fyra körfält jämte
gång- och cykelbanor. När Essingeleden förlängdes norrut till Norra stationsgatan
1970 upprustades denna gata, bland annat sänktes profilen vid korsningen med Solnabron så att man fick full fri höjd, 4% meter, under denna.‘54

“’ Ibid., ss. 173f.
Is2 Ibid., ss. 174f.
Is3 Ibid., ss. 175f.
Is4 Ibid., ss. 176f.
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Nord-sydaxeln består av från söder Nynäsvägen - Söderleden - Centralbroarna Tegelbacken - Klara Strandsleden. Södergatan öppnades för trafik 1945. Skanstullsbron byggdes som nämnts åren närmast efter kriget. Söderledens förlängning norrut
gavs 19.52 års generalplan i princip samma sträckning som den i 1928 års plan. Broförbindelsen, nu behövdes även för utbyggnaden av tunnelbanorna och den nya
stambanesträckningen över strömmarna, kunde invigas 1959. Samma år byggdes
också nordsydaxelns nordligaste länk mellan Kungsbron och Karlberg (Klara
Strandsleden) ut provisoriskt med två körfält. 1 samband med Tegelbackens ombyggnad 1961-67 byggdes bron över Norrström, som togs i trafik vid övergången till
högertrafik. Samtidigt förbättrades sträckan Kungsbron-Karlberg, och 1971 förbättrades anslutningen i norr till Tomtebodavägen-Norra Stationsgatan genom att Birkatunneln under jämvägsområdet färdigställdes.rs5
De förbättringar av Söderleden som föreslogs i 1952 års generalplan och 1960 års
trafikledsplan visade sig av trafiktekniska skäl inte vara möjliga att förverkliga. Under 1960-talet utreddes ledens utformning, och den föreslogs i sin helhet bli förlagd i
tunnel. En lösning togs fram som förutsatte en ny högbro, parallell med Skanstullsbron, i tunnelns förlängning med anslutning till Nynäsvägen vid Johanneshovs trafikplats. Denna godkändes av stadsfullmäktige 1976 och arbetet med tunneln påbörjades året därpå. År 1980 påbörjades den nya högbron, Johanneshovsbron, och hela
Söderleden kunde tas i trafik hösten 1984.1s6
Någon motsvarande östvästlig axel har inte förverkligats. Rådmansleden (som i
1960 års plan ersatte Tegnérgatsleden) och Tunnelgatsleden, som var avsedda att ha
sådan funktion, avfördes från planeringen av generalplaneberedningen i slutet av år
1973. Samtidigt beslöts att även Blasieholmsleden var inaktuell.15’ Den med tiden allt
mer omstridda biltunneln under city, kallad Klaratunneln, öppnades 1976 i delen
Tegelbacken-sveavägen och 1979 i sin östligare gren till Mäster Samuelsgatan; denna fick dock aldrig sin planerade planfria fortsättning mot Östermalm.“’
Av den planerade Ringen runt Stockholms innerstad har Essingeleden och den
västra delen av Norra länken genomförts, medan Österleden och övriga delar sköts på
framtiden under 1970-talets trafikplanearbete; Österleden hade utgått ur Trafikplan
75, Norra och Södra länkarna i Trafikplan 77 (se avsnitt 4.15). Dessa omstridda
komponenter i Stockholms planerade trafikledsnät togs dock upp igen i och med
Dennisöverenskommelsen 1992.1 denna ingick även Yttre tvärleden från Fors i Haninge kommun till Rösa i Norrtälje kommun, där Kungshattsleden, nu kallad Västerleden, var en viktig komponent. Överenskommelsen revs emellertid upp i februari
1997, varför det idag är högst osäkert om och när de sedan flera decennier planerade
trafiklederna skall komma till utförande.

4.17 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER
Det här kapitlet syftade till att beskriva hur trafikledsnätet planerades att utformas
enligt de plandokument som under undersökningsperioden framställdes på de olika
administrativa nivåerna. Kapitlets huvudsakliga frågeställningar har varit vilken omfattning trafikledsnätet planerades få i de olika planerna, vilka leder och ledfunktioner som förekom under hela perioden och vilka som tillkom eller försvann. Ytterliga“’ Ibid., ss. 179f.
“’Ibid., ss. 180f.
“’Sidenbladh (1985), s. 161
“’Gullberg (1998), s. 44.
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re frågeställningar var om och när mer avgörande förändringar i planeringens inriktning kan skönjas, samt vilka motiven i så fall varit för dessa.
De plandokument som främst är aktuella är de kommunala och regionala planerna,
medan de nationella främst behandlar frågor av mer generell karaktär. De kommunala planerna var, naturligt nog, mer detaljerade än de regionala och mer inriktade på
trafikproblemen i Stockholms innerstad, medan regionplanerna främst uppehöll sig
vid leder med betydelse i ett regionalt perspektiv. Vissa kommunala planer som
medtagits i genomgången behandlade enbart Stockholms city. Samtliga plandokument berörde dock det centrala problemet hur trafiken mellan Stockholm och den
omgivande regionen skulle kunna ordnas, med avseende på ledkapacitet, parkering
etc.
Man kan konstatera att det under hela undersökningsperioden rådde en kontinuitet
i fråga om övergripande principer och målsättningar. En grundläggande princip var
att trafiklederna skulle föra trafikströmmar mellan områden och centra med olika
funktioner, medan trafiken inom dessa skulle begränsas. En annan grundprincip var
att kollektivtrafiken skulle ombesörja huvuddelen av resorna in till de centrala arbetsområdena. Principen med ett nät av relativt få men kapacitetsstarka trafikleder
med funktionerna att föra in trafik i Stockholms innerstad (infartslederna) repektive
runt (Ringen) samt genom (nord-syd- och öst-västaxlama) densamma har också funnits med i planeringen under hela efterkrigstiden - och i stor utsträckning även betydligt tidigare, som framgick av kapitel 2. Det har dock även gjorts ganska omfattande förändringar och revideringar i planeringen under perioden. Trafikledernas
planerade antal, läge och standard omprövades vid ett flertal tillfallen. Leder som i
tidigare planer utsetts till att fylla vissa trafikfunktioner kunde i senare planer efterträdas av andra.
Infartslederna till Stockholm var i princip desamma under hela undersökningsperioden. De byggdes i stor omfattning ut i enlighet med 1950- och 1960-talets planer även om undantag fanns, som Salemsleden/Brännkyrkaleden, Skarpnäcksleden och
Huvudstaleden - och fick i flertalet fall den höga standard som planerades i 1960 års
trafikledsplan.
De sträckningar som utvaldes för andra ledfunktioner i trafikledsnätet omprövades
i stor utsträckning. Som nord-sydliga genomfartsleder genom city nämndes i 1946
års plan för Nedre Norrmalm Sveavägen och Blasieholmsleden vid sidan av Klarastrandsleden, men den senare fick från och med 1952 års generalplan, med förlängning
över Strömmen och på Södermalm i Söderleden, funktionen av huvudsaklig matarled
till innerstaden i nord-sydlig riktning och samtidigt även funktionen som genomfartsled avlastande innerstadens gatunät. Även i fråga om den öst-västliga axeln har
olika ledsträckningar förekommit. 1 1940- och 1950-talets planer anvisades, liksom i
Albert Lilienbergs plan från 1928, Klarabergsgatan-Hamngatan och Tegnérgatan för
den funktionen, medan 1960 års trafikledsplan lanserade Rådmansleden, som skulle
gå i tunnel tvärs igenom stadens centrala delar. 1 1970-talets trafikledsplanering prioriterades emellertid den nord-sydliga funktionen framför den öst-västliga, som avfördes från den aktuella planeringen i 1973 års trafikprogram för Stockholm.
Ringen runt Stockholm fanns med som ett koncept i trafikledsplaneringen under
större delen av undersökningsperioden. 1 1952 års generalplan presenterades en ringförbindelse bildad av Västerbron, en nordlig länk norr om stenstaden. Valhallavägen,
Österleden samt Ringvägen på Södermalm. 1 generalplanen skisserades emellertid
även mer perifera förbindelser av ringvägskaraktär, som Essingeleden (med Brom-
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magren) med en sydöstlig fortsättning i Sockenvägens sträckning (Södra länken). 1
1960 års trafikledsplan hade Ringen utvidgats till att bestå av Essingeleden med förlängning norrut till Karlberg, Norra länken till Norrtull, Valhallavägen, en mer östligt
belägen Österled samt Södra länken. Från 1970 års regionplaneförslag och rapporten
Inrrerstadstrufiken var Valhallavägen ersatt som länk i Ringen av en östlig förlängning av Norra länken.
Perifera trafikleder syftande till att binda samman ytterområden fanns skisserade
redan i 1952 års generalplan, som EssingeledenSockenvägen. 1 1960 års trafikledsplan fanns ännu mer perifera tvärförbindelser, som Örbyleden och Södra tvärleden samt smärre leder som förband infartslederna med varandra. 1 1966 års regionplaneskiss introducerades näten av stads- och fjärrmotorvägar, med stora projekt som
Ålstensleden och Kungshattsleden (Västerleden).
Omkring år 1970 skedde emellertid en brytning inom trafikledsplaneringen. Man
retirerade från de ambitiösa planer som utarbetats från sent 1950-tal och fram till och
med 1970 års regionplan. Detta fick bland annat konsekvensen att Ringen inte färdigställdes, då Österleden, Södra länken och Norra länkens östliga del sköts på framtiden. Inte heller byggdes Ålstensleden eller Kungshattsleden. Flera av de ledprojekt
som faktiskt färdigställdes fick lägre standard än den tidigare planerade. En mer restriktiv attityd till bilismen gjorde sig gällande, och det blev mer uttalat att bilismen
aktivt skulle begränsas till förmån för kollektivtrafiken.
Den tidigare utvidgningen av trafikledsnätet - i antalet leder, i fråga om standard
samt beträffande den fysiska utbredningen i regionen - motiverades med ökande trafikmängder samt med att stadsområdet planerades utbreda sig allt mer i regionen. När
omorienteringen i riktning mot en lägre trafikledskapacitet ägde rum - den kommer
först till uttryck i rapporten Innerstadstrafiken 1970 - motiverades den främst utifrån
två faktorer: ökad hänsyn till miljön samt brist på resurser att genomföra de projekt
som planerats. Man hänvisade till att de statsbidrag som utgått var betydligt lägre än
vad som tidigare förutsatts, delvis på grund av att tunnelbaneutbyggnaden i enlighet
med Hörjelöverenskommelsen 1964 tog i anspråk en stor del av medlen. Essingeleden hade dessutom byggts ut i fler etapper och blivit dyrare än planerat.
En attitydförändring kan märkas mellan AIT 80 från 1968 och Innerstudstrafiken
från 1970 - vilken sedan förstärktes ytterligare i de kommunala plandokument som
kom under 1970-talet. Den arbetsgrupp som författade AIT 80 framhöll resursbristen
_ som nödvändiggjorde en prioritering bland de planerade trafikledsprojekten - som
en besvärande och försvårande omständighet då många projekt snarare bedömdes
behöva tidigareläggas. 1 Innerstudstrafiken såg man snarare behovet av prioriteringar
som varande i linje med de förändrade målsättningar i trafikpolitiken som där först
kom till uttryck och som innebar att trafiklederna motiverades utifrån deras medverkan till trafiksanering i innerstaden.
Perioden omkring år 1970 är alltså en vändpunkt i planeringen för ett trafikledsnät
i Stockholmsregionen. Denna vändpunkt orsakades till stor del av finansieringssvårigheter, men det är samtidigt tydligt att förändrade värderingar hos beslutsfattare och
planerare också hade stor betydelse i sammanhanget. De återstående kapitlen av föreliggande arbete behandlar de aktörer som var involverade i planeringen och beslutsfattandet angående trafikleder i Stockholmsregionen under undersökningsperioden, med tyngdpunkten på 1960- och 1970-talen. 1 de kapitlen sätts trafikledsfrågan
in i en kontext där omvandlingen av Stockholms city och utbyggnaden av Storstockholm är centrala problemområden.
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5 AKTÖRER OCH VÄRDERINGAR FRÅN 1950-TALET TILL
1975
Det här och de två följande kapitlen syftar till att belysa de aktörskategorier som utövade eller strävade efter inflytande över trafikledsnätets utformning i Stockholm
under undersökningsperioden. Tyngden i framställningen ligger i samtliga kapitel på
perioden från omkring mitten av 19_50-talet med fokus på 1960-talet och i synnerhet
åren kring 1970. Som framgick av kapitel 4 var det från mitten av 1950-talet som
bilismen blev en faktor av central betydelse i trafikplaneringen, som övrig stadsplanering måste anpassas till.
Det här kapitlet bygger främst på sekundärkällor, som jag ställt samman för att
belysa de nämnda frågeställningarna. Ambitionen med kapitlet är inte att göra en
fullständig undersökning av alla aktörer som kan tänkas ha haft något engagemang
för frågan under undersökningsperioden - sådana mer kvantifierande, analytiska och
för enstaka trafikledsprojekt heltäckande studier kommer att genomföras i den kommande doktorsavhandlingen. Syftet med det här kapitlet är endast att lägga en grund
för vad som skall komma i doktorsavhandlingen, genom att göra en översiktlig genomgång av händelseförloppet och de aktörskategorier som var framträdande under
undersökningsperioden.
Kapitlet tar upp de värderingar och ställningstaganden som kom till uttryck hos
politiker och planeringstjänstemän från 1950-talet och fram till 1975. Kapitlet tar
också upp andra aktörer och deras ställningstaganden, samt hur dessa förändrades
under perioden. Frågeställningar som avses att besvaras i kapitlet är följande: Vilka
åsikter fanns bland ansvariga politiker och bland planeringstjänstemän i fråga om
trafikleder under undersökningsperioden? Varifrån kom influenserna? Vilka andra
aktörer var involverade under perioden, och vilka värderingar hade de i frågan?
5.1 VÄRDERINGAR OCH INFLUENSER UNDER 1950-TALET
Tidigare författare inom området menar att frågorna om trafikledsplaneringen i
Stockholm före 1960-talet engagerade ett relativt litet urval av aktörskategorier. 1
första hand var det fråga om politiker och planeringstjänstemän inom de olika förvaltningarna och på de olika administrativa nivåerna. 1 övrigt märktes främst näringslivet, företrätt av Stockholms handelskammare.
Som nämndes i avsnitt 4.2 hade planeringstjänstemännen i de tidigaste plandokumenten under undersökningsperioden en tämligen avvaktande attityd till bilismens
utveckling i Stockholm. Under 1950-talet, i takt med att personbilama ökade kraftigt
i antal, framhölls emellertid i allt större utsträckning USA som en förebild, i och med
att man ansåg sig kunna se paralleller mellan den svenska utvecklingen under 1950talet och den amerikanska några årtionden tidigare. Såväl politiker som planeringstjänstemän i Sverige var därför mycket intresserade av att ta del av amerikanska
erfarenheter, och i synnerhet under senare delen av 1950-talet företogs ett flertal studieresor.’
Trafikpolitiker och planeringstjänstemän från Stockholms stad och Stockholmstraktens regionplaneförbund formerade en Amerikadelegation som under våren 1956
’ Exempelvis företog ledamöterna 1953 års trafikutredning, under ledning av sin ordförande statssekreteraren Nils Hörjel, en tre veckor lång studieresa i USA år 1958. Gerentz (1995). s. 12.
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gjorde en fem veckor lång studieresa till en rad nordamerikanska storstäder. Syftet
var att studera vilken inverkan bilismen haft på urbaniseringen och hur bebyggelsen
och trafiken anpassats till varandra. Delegationen besökte New York, Boston,
Toronto, Chicago, Cleveland, Pittsburgh, Houston, New Orleans, Washington, San
Francisco och Los Angeles. Under en del av restiden var emellertid deltagarna uppdelade på två grupper, så alla besökte inte alla städer. Efter hemkomsten höll flera av
deltagarna - gatuborgarrådet Helge Berglund, regionplanedirektören C-F Ahlberg,
stadsbyggnadsdirektören Göran Sidenbladh, spårvägsdirektören Hans von Heland,
civilingenjörerna Bror Hillbom och Sven Lundberg, arkitekten Torsten Westman
samt utredningschefen Anders Nordberg - föredrag vid en kurs i stadsbyggnad hållen
av professor Uno Åhrén. Kursen, som även innefattade andra föredragshållare bland andra direktör Gösta Bohman från Stockholms handelskammare - samt grupparbeten av deltagarna, dokumenterades i en bok utgiven 1960 med titeln Bilstaden.
Skriften återger de värderingar som rådde bland de personer som utformade planer
och fattade politiska beslut rörande trafikledssystemets utformning, något som gör
den till ett betydelsefullt dokument för att förstå bakgrunden till den planering som
följde under 1960-talet.
1 förordet skrev Uno Åhrén att bilismen måste ses som en “positiv faktor av stor
betydelse för livsföringen”. “Vi måste därför undersöka om det inte är befogat att
bilismen leder till ett nytt stadsplanetänkande.” Åhrén konstaterade att bilismen var
en av de faktorer som medfört att stadsområdet i fysisk mening inte längre begränsades av stadens administrativa gränser utan sträckte sig långt ut i grannkommunerna,
varför regionen snarare än staden var den fysiska realiteten utifrån vilken stadsplanetänkandet i allt högre grad måste utgå. En sannolik biltäthet i det framtida stadsomrädet kunde enligt Åhrén bli 1 bil per 1,5 invånare, och detta var därför realistiskt att
sätta som riktvärde för den långsiktiga samhällsplaneringen.*
Helge Berglund konstaterade i sin artikel att de amerikanska storstäder som fungerade bäst ur trafiksynpunkt och hade bäst organiserade citykärnor var de som utrustats med ett väl utbyggt tunnelbanesystem. En kapitulation för bilismen, skrev Berglund, skulle innebära ständigt breddade, ständigt fler och ständigt överbelastade gator, vilket medför en utbredning och splittring av cityverksamheterna. “Det låter som
en paradox, men bästa sättet att bygga för bilismen är nog att bygga tunnelbanor.“’
Berglund menade att man i Sverige kunde förvänta sig en kraftig ökning av antalet
enfamiljshus, i enlighet med den utveckling som redan hade ägt rum i Amerika.
Denna utveckling skulle leda till problem för kollektivtrafiken; Berglund konstaterade exempelvis att spårvagnen, som spelat ut sin roll i USA, även var på väg att avvecklas i Stockholm. Eftersom det emellertid var omöjligt att bereda utrymme i innerstaden för alla bilister som ville komma dit, var det nödvändigt att bygga upp ett
attraktivt kollektivtrafiksystem. Berglunds lösning var ett “park-and-ride-system” där
man parkerade bilen utanför innerstaden och reste in med tunnelbana. Kollektivtrafiken måste dessutom finnas för det “billösa proletariatet”.4
Även i andra artiklar i Bilstaden förekommer kritiska synpunkter på stadsmiljöernas utformning i de städer som besöktes. Göran Sidenbladh omtalade i sin artikel att
praktiskt taget alla amerikanska trafikexperter ansåg att en stad måste ha ett utvecklat
’ Bilstaden (1960), ss. 3f. För en skildring av arkitekten, samhällsplaneraren, debattören mm. Uno
Åhréns liv och verksamhet, se Rudberg (1981).
‘Bilstaden (1960), s. 10.
’ Ibid.. ss. 15f.
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system av kollektiva trafikmedel för att fungera väl, och såväl tunnelbanor som expressvägar med särskilda bussfiler var under utbyggnad i flera städer. Dock tycktes
det som om resenärerna i hög utsträckning föredrog bilen framför kollektivtrafiken.
“Det är”, skrev Sidenbladh, “bara i de äldsta tätbebyggda städerna i landets östra delar plus Chicago med sitt enormt koncentrerade cityområde, som kollektiv trafik ser
ut att ha en framtid”. Sidenbladh menade att vad som märktes mest i fråga om den
gamla bebyggelsens anpassning till de ökade trafikmassorna var byggandet av nya
huvudtrafikleder i städernas äldre delar. Lederna, utformade som motorvägar utan
tomtutsläpp och med stora avstånd mellan korsningarna, var “ur stadsbildens synpunkt mycket svårhanterliga och besvärliga anläggningar” helt utan harmoni med
den äldre bebyggelsen?
Arkitekten - och sedermera stadsbyggnadsdirektören - Torsten Westman menade
att amerikanska städer, jämfört med europeiska, gjorde ett kaotiskt intryck. Medan
gatunätet var rätlinjigt var bebyggelsen helt oregelbunden med höga och låga byggnader av olika ålder och innehåll - “någon medveten gatubild upplever man ytterst
sällan”. Westman menade att den bristande samplaneringen av bebyggelse och kommunikationer i USA gjort bilen till “en nödvändig räddningsplanka” utan vilken man
inte når arbete, affärer och annat. Bilen hade emellertid åstadkommit “stora sår i
samhällskroppen” i form av breda stråk med planskilda korsningar och enorma parkeringsfält. Denna “sprängverkan” i det amerikanska samhället gav enligt Westman
anledning till reflexioner om de europeiska städernas framtida öde. Det skulle bli
nödvändigt att inte bara försöka bevara värdefulla äldre miljöer, utan de trafikingrepp
som måste göras borde också få ett egenvärde som ett tekniskt och konstnärligt arbete av hög klass. “De förändringar, som blir nödvändiga, behöver då inte betraktas
som försämringar, när vi värderar det som nyskapas mot det, som måste försvinna.‘s
Lennart Tonell (1997) menar att de erfarenheter och värderingar som kom till uttryck i Bilstaden sedan för lång tid framåt satte sin prägel på planeringen i Stockholm
och Stockholmsregionen. De män som deltog i Amerikadelegationen var i hög grad
tongivande för 1960-talets planering, medan flera av de teknologer som deltog i
Åhréns kurs senare blev inflytelserika planerare. Under Åhréns ledning planerade
studenterna nya städer där kommunikationerna förutsattes ske med bil. Omkring
1960 planerades Halmsjöstaden (sedermera Märsta), vars utformning Tonell menar
gjordes under stark påverkan av de ideal som även kommer till uttryck i Bilstaden.
Det enda miljöresonemang som förekom angående Halmsjöstaden var att trafikbullret kunde verka störande, något som dock löstes genom att trafiklederna förlades i
grönområden. Den lokaliseringen hade samtidigt fördelen att framtida utbyggnader
av leder och korsningar kunde ske smidigare.’
Tonell pekar också på Göran Sidenbladhs resonemang i om trafikledernas inlemmande i stadsmiljön i 1960 års trafikledsplan som ett utslag av värderingarna i Bilstaden. Sidenbladh skrev här att trafiklederna måste tillåtas ta plats i stadsmiljön.
Rivningar av befintlig bebyggelse måste ske inte endast för att bereda plats för själva
lederna, utan även för att skapa en fri zon mellan hus och leder. Därigenom skulle
olikheter i skala inte bli lika påtagliga, och varje element skulle framstå som en självständig och fattbar enhet. ‘Trafikleden får icke betraktas som en simpel nyttighet

’Ibid., ss. 45f.
’Ibid., ss. 105ff.
’Tonell (1997). s. 93.
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utan som ett offentligt rum, där många människor, när de dagligen färdas där, skall

kunna glädja sig åt staden.“”
Även i Åsa Vaglands (1993) intervjuer med planerare verksamma under 1960talet lyftes det stora amerikanska inflytandet fram. Flera av de personer Vagland talade med nämnde studieresan till USA och skriften BilstaLZerz som viktiga inspirationskällor. Trafikplaneringstänkandet påverkades även av de brittiska New Towns
med sina separata gång- och bilsystem; dessa New Towns var förebilder för trafiksaneringen i Stockholms innerstad.’
Vid sidan av det amerikanska och brittiska inflytandet påverkades trafikplaneringen under 1950- och 1960-talen även av inflytandet från näringslivet, på lokal och
regional nivå kanaliserat främst genom handelskamrama. Som tidigare nämnts medverkade direktör Gösta Bohman i Bilstaden, som den ende skribenten utan bakgrund
i planering eller beslutsfattande. Bohman menade i sin artikel att bilismen, trots att
den i Sverige liksom i USA kunde förväntas medföra ett uppsving för så kallade
“shopping centers” i stadsområdenas utkanter, ändå inte skulle göra detaljhandeln i
innerstaden onödig. Han refererade en amerikansk undersökning som visade att konsumenterna i en rad storstäder - Columbus, Seattle, Houston och Boston - föredrog
att handla i innerstäderna framför perifera shoppingcentra. Avgörande faktorer sades
vara innerstadens större urval av varor och butiker, kvalitet och prisskillnader samt
möjligheterna att samordna inköp med andra ärenden. Emellertid hade de undersökta
amerikanska städerna betydligt bättre parkeringsmöjligheter än Stockholm. Bohman
och handelskammaren verkade därför för en stadsplanering som släppte in bilen i
innerstaden, genom att gator och leder gjordes tillräckligt kapacitetsstarka och genom
att antalet parkeringsplatser kraftigt utökades.”
Bohmans artikel i Bilstaden får ses som ett led i en kampanj som från senare delen
av 1950-talet bedrevs av Handelskamrarnas nämnd, en samarbetsorganisation för
svenska handelskamrar, för att bevara detaljhandeln i stadskärnorna. År 1958 gav
Handelskamrarnas nämnd ut en broschyr med titeln Rädda Storgutan!, författad av
bland andra Bohman och Sven Gerentz, i dennes egenskap av direktör i Sveriges
Automobilindustriförening. 1 broschyren drevs tesen att städernas affärscentrum borde, och kunde, bevaras även i det kommande bilsamhället. Förutsättningarna var
dock att städerna planerades så att framkomligheten för bilburna kunder främjades,
varutillförseln säkrades samt att - avgiftsbelagda - parkeringsplatser iordningställdes
i tillräcklig mängd och på rimliga avstånd från affärsgatorna. Broschyren, som främst
riktade sig till lokala köpmannaföreningar, slutade med en uppmaning att ta initiativ
till en lösning av trafik- och parkeringsproblemen på den egna orten, samt förslag till
hur man skulle sätta samman samarbetskommittéer med köpmän, planfackmän, representanter för de kommunala organen etc., för att få en bred bas för samverkan
kring frågan.”
Kommunikationsminister Sven Anderssons skrift från 1956, Hur vi råd med bilen?, kan slutligen ses som ett accepterande av bilen som samhällsfenomen från socialdemokratins sida, trots att Andersson understryker att privatbilismens intressen

’Trafikledsplan för Stockholm (1960), ss. 74ff.

9 Vagland (1993), ss. 18f.

“‘Bilstaden (1960), ss. 161ff.
” Rädda Storgatan! (1958).
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skall ha lägre prioritet än exempelvis exportindustrins och byggsektoms, samt att en
lugn och jämn utveckling av bilantalet bör eftersträvas.”
5.2 FÖRÄNDRINGARNA UNDER 1960- OCH 1970-TALEN INOM STOCKHOLMS STAD
En av de allra mest problematiska frågorna inom stadsplaneringen i Stockholm under
1950- och 1960- talen var den omvandling av cityområdet som redan berörts i de
aspekter som avsåg trafikleder (avsnitt 4.7, 4.8, 4.10). Det var emellertid inte främst
kommunikationsmedlen i sig som skapade konflikter utan de konsekvenser deras
framdragande i city medförde.
Inför tunnelbanans utbyggnad på 1950-talet måste stora delar av det befintliga
fastighetsbeståndet rivas. 1 samband med detta begärde, och fick, en fullmäktigemajoritet bestående av socialdemokraterna och folkpartiet en lagändring - Lex Norrmalm (SFS 1953:329) - som möjliggjorde expropriation inte endast av den mark som
krävdes för själva tunnelbanan, utan även för omkringliggande mark vars värde kunde förväntas stiga genom citysaneringen och tunnelbaneutbyggnaden. Högerpartiet
ville inte att indragning av markvärdestegring ensamt skulle vara en grund för expropriation och reserverade sig mot begäran. Cityomvandlingens första etapp under
1950-talet kännetecknades av ett spänt förhållande mellan å ena sidan socialdemokraterna och å andra sidan högerpartiet och näringslivets organisationer, då olika
åsikter fanns om ägandeförhållanden, lokaliseringar av olika verksamheter och inte
minst om hur genomgripande citysaneringen skulle vara; trots att man inom handelskammaren i princip var för ökad tillgänglighet i innerstaden (se föregående avsnitt)
hade man starka invändningar mot exempelvis utformningen av Sergels torg med
dess förläggning av biltrafiken i det övre planet och gångtrafiken därunder.”
1 början av 1960-talet trädde en ny strategisk fråga i tunnelbanans ställe, nämligen
den tvågrenade biltunnel som ingick som den innersta länken i 1960 års trafikledsplan. Högerpartiet var emot tunneln - högerledamöterna i generalplaneberedningen, Gösta Agrenius och Einar Nilsson, reserverade sig med motiveringen att den
skulle skapa trafiksvårigheter och var otillfredsställande utformad’” - och försökte i
valrörelsen 1962 göra politik av det relativt utbredda missnöjet med rivningarna i
city. Socialdemokraterna lyckades dock bättre i valet, efter att i valrörelsen framgångsrikt misstänkliggjort högern för att gå de privata spekulationsintressenas ärenden; det socialdemokratiska partiet fick mer än 50 procent av rösterna och det parlamentariska motståndet mot rivningarna försvagades avsevärt.‘5
Under år 1962 formerade sig emellertid en relativt bred opinion mot tunnelprojektet, bestående av författare, konstnärer, arkitekter och andra kulturpersonligheter
med engagemang för Stockholms tradition. En drivande kraft var Kaj Bonnier, som
agerade i handelskammaren, via inlägg i pressen och inte minst genom att ta initiativet till ett uppmärksammat upprop av 29 kulturpersonligheter i december 1962.16 Det
” Andersson (1956). Blomkvist (1998), s. 177, menar att socialdemokratin i och med Anderssons
skrift kan sägas ha omdefinierat bilens funktion från en lyxartikel till en nyttighet för den arbetande
befolkningen, och accepterade den som “en integrerad del i folkhemmet”. Blomkvist påpekar dock att
dessa slutsatser är “till viss del tentativa”.
” Sidenbladh (1985). s. 40: Gullberg (1998), ss. 22ff.
” Trafikledsplan för Stockholm (1960), s. 4.
l5 Gullberg (1998), ss. 28f.
” Ibid., s. 29. Bland undertecknarna av uppropet mot biltunneln märktes, utöver Kaj Bonnier själv,
bland andra Wilhelm Josephson. Per Anders Fogelström, Ingmar Bergman, Karl Gerhard, Harry Mar-
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året etablerades också Stadsmiljögruppen som en organisation med uppgift att kritiskt granska stadsplaneringen.”
De närmaste åren hade cityomvandlingens tillskyndare framgång: finansborgarrådet Hjalmar Mehr (s) lyckades under 1963, genom att skickligt spela på intressemotsättningarna inom näringslivet, desarmera kritikerna inom handelskammaren. Översiktsplanen City 62 (se avsnitt 4.8) blev i princip antagen i stadsfullmäktige mot att
några omstuderingar ställdes i utsikt. Upphovsmännen till denna kompromiss, Yngve
Larsson (fp) och Joakim Garpe (s), ställdes emellertid kort därefter åt sidan och de
utlovade omstuderingarna kom aldrig till stånd.”
Efter den borgerliga segern i kommunalvalet 1966 avtog för en tid den politiska
beslutsamheten. Inte minst inom folkpartiet var många fullmäktigeledamöter kritiska
till den förda trafik- och stadsbyggnadspolitiken. Möjligheterna att i det dåvarande
läget byta färdriktning framstod dock som begränsade, då förvaltningarna sedan
1950-talet varit inriktade på en expansionistisk linje och då staden ingått avtal med
flera privata intressen. Relativt snart slöt därför den nya borgerliga majoriteten upp
kring en fortsatt expansiv citypolitik, som stöddes och drevs på av socialdemokraterna. 1 den nya översiktsplanen City 67 (avsnitt 4.10), baserad på kraftigt expansiva
befolkningsprognoser, planerades för väsentligt ökade trafikmängder i innerstaden.19
1 slutet av 1960-talet blev emellertid stadens ekonomiska läge utomordentligt ansträngt. Tidigare intressenter backade ur projekt som staden fick fullfölja på egen
hand, och man hade sedan stora problem att få hyresgäster i erforderlig omfattning.
När socialdemokraterna 1970 återtog makten deklarerade Hjalmar Mehr att citypolitiken skulle ligga fast, även om tidsschemat fick förskjutas av hänsyn till ekonomiska
realiteter.*’
Samtidigt intensifierades och radikaliserades kritiken mot stads- och trafikplaneringen. Vietnamrörelsen medförde att nya metoder för opinionsbildning, som stormöten, torgmöten, demonstrationer, flygbladsutdelning etc., kom i bruk, och i spåren
av denna rörelse uppkom omkring år 1970 en ny sorts folkrörelse, så kallade byalag
och andra alternativgrupper med samhällsplanering som arbetsområde. På kort tid

tinson, Hilding Lindqvist, Eyvind Johnson, Karl Ragnar Gierow, Sigfrid Siwertz, Eva von Zweibergk,
Harald Nordenson, Inga Tidblad, Käbi Laretei, Carl Nordenfalk och Gösta Selling. Kubu (1968), s.
258, påstår emellertid att det “fanns många personer bland undertecknarna, som inte begrep vad debatten gällde”.
” Herlitz (1977), s. 217. Herlitz menar att det tidiga 1960.talets proteströrelse mot planeringen bestod
av “ett fåtal socialt och kulturellt medvetna elitgrupper” , som dock fyllde en viktig politisk funktion
genom att bereda marken fOr den senare framväxande proteströrelsen. Herlitz tillerkänner också
Stadsmiljögruppen en viktig praktisk framgång: gruppen gjorde i mitten av 1960-talet en noggrann
inventering av dc gamla husen på Östra Maxiaberget på Södermalm och visade på deras kulturhistoriska värde. Därigenom lyckades man genomdriva ett bevarande av området i stället för den rivning
som var planerad.
” Gullberg (1998), ss. 31f. Enligt Kubu (1968), s. 256, ville Garpe egentligen avgå som borgarråd
under valrörelsen 1962, då han av de borgerliga hölls som ansvarig för “rivningsraseriet” i innerstaden och utsattes för hätska personangrepp. Han övertalades dock av Hjalmar Mehr att stanna tills
vidare. Yngve Larsson, född 1881 och snarast en “äldre statsman” inom Stockholmspolitiken vid
tiden fOr City 62, ångrade sin medverkan till planens antagande sedan han erfarit de konsekvenser den
fick för stadsbilden, något han omtalar i ett brev till Thomas Hall 1971 som denne sedan publicerade
som bilaga i Hall (1985). Larsson skrev även i Dagens Nyheter den 3 maj 1970 att han tyckte att cityomvandlingen gått för långt (se avsnitt 6.1).
ly Gullberg (1998), ss. 35ff.
X’ Ibid., s. 40.
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bildades ett 30-tal sådana grupper, främst i Stockholms innerstad men även i äldre
förorter och förortskommuner.2’
Under åren 1970-1971 skedde, mot bakgrund av den växande folkopinionen, en
omsvängning bland politikerna i Stockholms stadsfullmäktige. Ledande politiker från
samtliga partier började nu förorda minskad bilism i innerstaden och en omprövning
av citypolitiken. Handelskammaren krävde dock att de tidigare överenskommelserna
låg fast, eftersom många företag som etablerat sig i city var beroende av att staden
höll sina åtaganden.‘*
En symbolfråga av mycket stor betydelse var den så kallade almstriden, som kulminerade i maj 1971. En tunnelbanestation skulle anläggas vid Kungsträdgården,
vilket skulle medföra fällandet av ett antal stora almar. Detta föranledde inledningsvis en konflikt mellan gatukontoret, som projekterat stationen, och stadsbyggnadskontoret, som menade att träden eventuellt kunde räddas. Sommaren 1970 gjordes en
utställning med alternativ med och utan almar, vilket föranledde över 1 300 protester
mot förslaget där almarna skulle fällas. Det blev ändå detta förslag som röstades igenom av stadsfullmäktige i december 1970, och i april 1971 fastställdes den nya
stadsplanen av regeringen. En aktionsgrupp kallad “Alternativ stad” organiserade då
bevakning vid almarna och kunde samla omkring 1 000 “almvänner” till platsen natten till den 12 maj, då gatukontorets folk anlände för att fälla träden skyddade av ett
70-tal poliser. Efter några sammandrabbningar måste arbetet avbrytas, då polisbefälet
inte ansåg det kunna fullföljas utan livsfara. Almvännerna fick ett massivt opinionsstöd, men Stockholms ledande politiker fördömde aktionen som djupt odemokratisk.
1 synnerhet Hjalmar Mehr engagerade sig hårt för principen att ingen får sätta sig upp
mot i demokratisk ordning fattade beslut. Mehr blev emellertid snabbt ganska ensam
om sin principfasta linje, och socialdemokratin på riksnivån började se honom som
en belastning för partiet. Efter övertalning accepterade Mehr posten som landshövding i Stockholms län och lämnade den stockholmska kommunalpolitiken i september 1971?3
1 samband med almstriden och Mehrs avgång inleddes en omorientering av den
förda citypolitiken. Staden var nu i ett ytterligt prekärt läge. Man hade givit långtgående rabatter och garantier för att få privata intressenter att medverka i citys olika
byggnadsprojekt, samtidigt som Stockholmsregionen under 1970-talets första år för
första gången på mycket länge uppvisade en negativ befolkningsutveckling och efterfrågan på kontors- och affärslokaler var mycket låg?4 Stadens ledande politiker inriktade sig nu på att genomföra de projekt man redan påbörjat, utan att göra alltför
stora ekonomiska förluster.25
” Herlitz (1977), ss. 217f.
” Gullberg (1998), ss. 41f.
23 Sidenbladh (1985) ss. 52f; Gullberg (1998) ss. 41ff.
24 Trendbrottet i befolkningsutvecklingen kom mycket plötsligt och oväntat. Det inträffade enligt
Sanne1 (1997), ss. 65f., “inom loppet av ett par månader under 1971” och medförde att Stockholms
stad och län åren 1972-1980 hade en årlig nettoutflyttning till övriga landet av mellan 3 000 och
5 000 personer. Först 1981 fick Storstockholmsområdet återigen ett inrikes inflyttningsöverskott.
Motsvarande fenomen hade under 1960-talet inträffat i USA och Storbritannien, år 1970 även i Danmark. Inte desto mindre kom det som en “fullständig överraskning för praktiskt taget alla forskare,
planerare och politiker”.
” Gullberg (1998), ss. 43f. Hjalmar Mehr. som Gullberg betecknar som “den politiskt mest energiske
citykämpen”, efterträddes som finansborgarråd av Albert Aronson. som på 1960-talet förordat en
satsning på förortscentra i stället för city och var “fullständigt osentimental i förhållande till citypro-
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1 oktober 1971 föredrogs i generalplaneberedningens trafikpolitiska kommittés
trafikutskott en kritisk granskning av de trafikprognoser som dittills använts i trafikplaneringen; slutsatserna var att bilinnehavet i Stockholmsregionen kunde förväntas
öka väsentligt långsammare än vad man tidigare antagit.26 Tillmötesgåendet av ökande miljökrav på trafikledsplaneringen, exempelvis vad gällde buller, innebar att de
planerade trafikledsprojekten fördyrades avsevärt utan att Vägverket för den skull
tilldelade några extra medel.” Vägverkets medelsanvisningar lämnade heller inget
utrymme för omdisponeringar från kommunens sida, och anslagen blev under 1970talets första hälft väsentligt lägre än vad Stockholms planeringstjänstemän antog
(eller hoppades).”
Det blev också under 1970-talet allt svårare att nå politisk enighet i trafikfrågor.
Centerpartiet gick starkt framåt i kommunalvalet 1970 och dess stockholmsledare
Paul Grabö fick posten som gatuborgarråd. Grabö blev även vice ordförande i generalplaneberedningens trafikpolitiska kommitté, där också vänsterpartiet kommunistema fick en ledamot. Samtidigt skedde även en generationsväxling bland de inom
nämnder och kommittéer mer etablerade partierna. 1 Åsa Vaglands intervjuer uttrycker planeringstjänstemännen att händelserna kring 1970 medförde dels en förändrad politikerroll, dels en förändring i relationerna mellan politiker och planerare. Under 1960-talet, liksom även tidigare, var de ledande politikerna i såväl majoritetsställning som i opposition personer med stark vilja, stort inflytande och klara målsättningar, exempelvis vad gällde trafikpolitiken. Dessutom hade dessa politiker ett
nära samarbete med tjänstemännen. Flera av de intervjuade tjänstemännen menar att
ett första trendbrott kunde skönjas i och med City 67, där antalet parkeringsplatser
blev en kontroversiell fråga och i vars efterföljd generalplaneberedningens trafikpolitiska kommitté bildades. Den verkliga brytpunkten blev emellertid almstriden: i och
med den blev politikerna betydligt mer känsliga för opinioner, samtidigt som deras
och planerarnas respektive roller renodlades, så att det tydligare än förut var politikerna som angav mål och riktlinjer och planerama som arbetade fram lösningar utifrån politikers direktiv. Det framhålls dock även att politikernas roll var lättare när

jektets visioner”. Av de tre tjänstemän som Gullberg betraktar som nyckelpersoner inom cityornvandlingen gick Åke Hedtjärn, som var verksam inom fastighetskontoret och var stadens förhandlingsman
gentemot privata intressenter, i pension hösten 1972. Generalplaneberedningens kanslichef Anders
Nordberg, som på 1960-talet väckte vrede med orden “Stockholm bör bli en bilstad” fick drastiskt
minskat inflytande och efter hans avgång 1976 avvecklades både beredningen och kansliet sedan det
- efter mer än 20 års verksamhet - befunnits att organisationen var olaglig (!) Den tredje och yngste
nyckeltjänstemannen, arkitekten Torsten Westman, omorienterade sig relativt enkelt och efterträdde
1973 Göran Sidenbladh som stadsbyggnadsdirektör.
” SSA; Generalplaneberedningens arkiv A3:4: Trafikutskottets protokoll 1971-10-25.
” Trafikutskottet diskuterade i augusti 1971, då åtgärder för bullerskydd befunnits avsevärt fördyra
utbyggnaden av Södra länken, vad man ansåg vara en motsättning mellan de av planverket uppställda
bullernormerna och Vägverkets bidragsnormer. Södra länken sågs som ett “lämpligt exempel på de
svårigheter den kommunala planeringen ställs inför som konsekvens av bristande samordning mellan
statliga organ”. SSA; Generalplaneberedningens arkiv A3:4: Trafikutskottets protokoll 1971-08-23.
2X 1 mars 1975 konstaterade trafikutskottet att medelstilldelningen till Stockholm i Vägverkets preliminära långtidsplan jämfört med kommunens eget förslag innebar en reduktion till mindre än hälften,
genom att bullerskyddsprojekt och opreciserade projekt helt prutats bort. Trafikledsprojekten fanns i
allmänhet kvar men hade förskjutits och senarelagts. SSA; Generalplaneberedningens arkiv A3:4:
Trafikutskottets protokoll 1975-03-11,

91

resurserna var större; den ökade resursknappheten från början av 1970-talet med sina
ökade krav på prioriteringar gjorde i sig varje projekt mer kontroversiellt.29
Thomas J. Anton (1975) menar i sin analys av skeendet att Stockholms politiska
och administrativa struktur medgav att stor makt samlades hos de olika borgarråden,
“the little monarchs”, som även ofta samarbetade intimt med förvaltningsdirektörerna
och andra chefstjänstemän vilka därigenom kunde utöva ett inflytande långt utöver
sina formella befogenheter. Denna struktur hade effektivitetsfördelar och ifrågasattes
inte förrän omkring 1970; Anton ser almstriden våren 1971 som ett genombrott för
en ny generation medvetna, välutbildade samhällsmedborgare som kräver större insyn och bredare deltagande i den politiska processen.3o Trafikplaneringen är ett område där Antons analys tycks stämma mycket väl. Makten över trafikledsnätets utformning låg under 1960-talet i stor utsträckning hos nämnder sammansatta av en
liten grupp toppolitiker med borgarråden i spetsen och där de föredragande
chefstjänstemännen genom expertkompetens kunde utöva stort inflytande. Intressant
nog svarade de ledande politikerna på kritiken mot City 67 just genom att tillsätta
ytterligare en kommitté med ett expertutskott, låt vara att den trafikpolitiska kommitténs syfte var att anpassa trafikpolitiken efter de realiteter och opinionsstämningar
som uppkom omkring år 1970.
Sammanbrottet för trafikledsplaneringen i Stockholms stad kan alltså förklaras
med en kombination av faktorerna vikande efterfrågan på lokaler i city, vikande förväntad efterfrågan på vägkapacitet (faktorer som kan härledas från det stagnerande
befolkningsunderlaget), en försvagad kommunal ekonomi, minskande tilldelning av
statsbidrag samt alltmer utbredd kritik mot den under 1960-talet förda politiken med
dess bilkoncept. Att den sistnämnda faktorn hade betydelse visas av den radikalt förändrade planeringsstilen från början av 1970-talet: i stället för hemlighetsfulla förhandlingar mellan ett fåtal aktörer hade man nu breda samråd, exempelvis beträffande den nya trafikplanen (se avsnitt 4.15).
53 FÖRÄNDRINGAR PÅ REGIONAL NIVÅ UNDER 1960- OCH 1970TALEN
Som tidigare nämnts (avsnitt 3.2) återupptogs regionplaneringen i Stockholmsregionen i slutet av 1940-talet i enlighet med 1947 års bygglagstiftning. Ett regionplaneförbund bildades som omfattade större delen av Stockholms län och vars högsta beslutande organ var förbundsdirektionen med proportionell representation från alla
medlemskommuner. Förbundets verkställande organ var en regionplanenämnd med
nio ledamöter varav fyra utsågs från staden och fem från övriga direktionsmedlemmar; ordföranden i regionplanenämnden var dock alltid ett borgarråd från Stockholm.
Redan från början kom den politiska ledningen för regionplanearbetet att i praktiken
utövas av de ledande stockholmspolitikema, under det första decenniet tillsammans
med de mest inflytelserika förortskommunernas ledare.” Regionplanekontoret, som

“Vagland (1993), ss. 73ff.
“’ Anton (1975), ss. 148ff; ss. 206f.
” Enligt Anton (1975) och Johansson (1987) fanns under 1950-talet och början av 1960-talet tre förortspolitiker som förmådde stå emot Stockholmsdominansen i den regionala politiken: Arthur Sköldin
i Sundbyberg, Gustaf Berg i Täby och Nils Eliasson i Huddinge, samtliga socialdemokrater. Efter att
samtliga dessa tre avlidit inom en kort tidsperiod 1963-1964 blev det tämligen oproblematiskt för
Stockholms borgarråd att genomdriva lösningar på regionala frågor i enlighet med stadens intressen.
Johansson (1987), ss. 534f.
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började fungera 19.52, leddes från starten och fram till 1977 av regionplanedirektören
Carl-Fredrik Ahlberg, som dessförinnan varit chef för stadsplaneavdelningen inom
Stockholms stads stadsplanekontor. Ahlberg tillskrivs ett mycket stort personligt
inflytande över regionplaneringens utformning, genom sitt expertkunnande och sitt
nära samarbete med den politiska ledningen; i synnerhet skall han ha haft mycket
goda relationer till borgarrådet Joakim Garpe, som var regionplanenämndens ordförande åren 1957-1963.32 Garpe blev 1958 även ordförande i byggnadsnämnden och i
generalplaneberedningen, vilket innebar att han åren kring 1960 hade ett samlat
grepp om alla planfrågor i både staden och regionen?”
Under 1960-talet, då många av stadens och regionens verksamheter på Hjalmar
Mehrs initiativ samordnades, i ett övergångsskede genom KSL och definitivt genom
storlandstinget (se avsnitt 3.2), var Stockholms stads dominerande ställning inom
regionen obestridd. Man kunde lösa bostadsbristen genom kraftig utbyggnad i förortskommunerna, och genom Hörjelöverenskommelsen 1964 togs beslut om en samordning av kollektivtrafiken i regionen under landstingskommunal administration genom att staten inte stod för sina utfästelser beträffande finansieringen av tunnelbaneutbyggnaden blev detta dock inte någon bra affär för staden (se avsnitt 3.2).
Anton (1975) påpekar att det nya storlandstingets politiska organisation, där åtta
landstingsborgarråd hade ansvar för var sitt område och ordförandeskap i respektive
nämnder, var en direkt avspegling av styrelseskicket i Stockholms stad; han menar
att intentionen var att överföra stadens beslutskultur till den regionala nivån.”
1958 års regionplan, som till stor del var en summering och harmonisering av de
olika kommunernas planer, väckte inga större kontroverser när den presenterades i
januari 1958.1 början av 1960-talet konstaterades dock att planförutsättningarna förändrats, och under åren 1964-1966 byggdes regionplanekontorets personalstyrka ut,
från ett tiotal till närmare 30 medarbetare, för att producera ett diskussionsunderlag
till en ny regionplan. Bland personalen dominerade arkitekter och ingenjörer, men ett
samarbete etablerades även med Handelshögskolan och professor Folke Kristensson,
vars principmodell över “efterfrågan på och påverkan av regionstruktur” applicerades
på regionen. Kristensson hade i sin modell fördelat alla sysselsatta geografiskt och
anvisat i vilka lägen olika verksamheter borde bedrivas: funktioner som central företagsledning, spaning, strategiarbete och utvecklingsarbete borde förläggas i Stockholms city medan vanliga kontor, forskning och produktutveckling borde förläggas
till halvcentrala lägen och själva driftenheterna, fabrikerna, borde ligga längst ut i
periferin?’ Regionplanekontorets anpassade modell blev jämfört med Kristenssons
något utdragen åt nordväst och sydväst, där det fanns störst utrymme för expansion;
utifrån denna planerade utveckling motiverade man Ålstensleden, Kungshattsleden
samt ytterligare en led ännu längre västerut (se avsnitt 4.9).
När regionplaneskissen presenterades i december 1966 var kritiken i början avvaktande, och när den kom igång var den till stor del inriktad på de Kristenssonska
idéerna om sysselsättningsstruktur och lokalisering, t ex i filmen Rekordåren från
1968, där en grupp unga filmare intervjuade politiker, tjänstemän och experter.)6
izRegionplaneringen i Stockholmsregionen under 60-, 70-, 80- och 90-talen (1993, s. 10.
” Sidenbladh (1981), s. 548.
‘4 Anton (1975), s. 179.
” Kristensson (1972), ss. 97ff.
” Vissa motorvägar. och i synnerhet Alstensleden, blev dock tidigt kritiserade, bland annat av den
ledande högerpolitikem och Ålstensbon Gösta Agrenius. Regionplaneringen i Stockholmsregionen
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Delvis kom kritiken från vänster - centrum-periferiperspektivet i planskissen tolkades i klasstermer” - men även i ökande omfattning från centerpartiet, som efter valet
1968 hade en suppleantplats i regionplanenämnden?’
1 övrigt tycks ett relativt stort politiskt samförstånd ha varit rådande i regionalpolitiken. Efter att kommunalvalet i Stockholm 1966 resulterat i en borgerlig majoritet,
tog de borgerliga borgarråden - folkpartistema Per-Olof Hanson och Nils Hallerby
blev finans- respektive stadsbyggnadsborgarråd - ansvaret för att genomdriva de beslut om ökad regional integration som fattats under socialdemokratiskt styre. De
tunga politikerna från socialdemokraterna, folkpartiet och högerpartiet/moderatema
satt i borgarrådsberedningen, generalplaneberedningen och regionplanenämnden.
Generalplaneberedningens kansli och regionplanekontoret arbetade vid den här tiden,
enligt medarbetare vid det sistnämnda, i en “fruktbärande konkurrens” som ledde till
att “kunnandet om stadsplanering och metoder att hantera planeringsfrågor ökade
påtagligt”.”
Åren kring 1970 blev emellertid en turbulent tid för regionplaneringen. Huvudmannaskapet förändrades så att KSL från 1969 och det nya landstinget från 1971 fick
ansvaret för verksamheten. Regionplanenämnden avskaffades och landstingets styrelse, förvaltningsutskottet, fick ansvaret för regionplanefrågorna. För att bereda
ärendena bildades en regionplanekommitté med nio ledamöter under förvaltningsutskottet. C-F Ahlberg och hans kontor såg i förändringarna stora möjligheter att effektivisera regionplaneringen, genom att landstinget till skillnad från tidigare huvudmän hade ekonomiska medel och kunde ta ett genomförandeansvar för delar av
planens förslag - tidigare hade regionplaneringen förutsatt att genomförandet skulle
åligga andra: kommunerna, Vägverket, SJ etc.40
När 1970 års regionplaneförslag presenterades i en utställning i Nybropaviljongen
hösten och vintern 197011971, samtidigt som landstinget övertog huvudmannaskapet,
blev det emellertid uppenbart att den nya regionplanekommittén inte utan vidare ville
överta förslaget från den avgående nämnden. Det stod nu klart att befolkningstillväxten i Stockholmsområdet avstannat samtidigt som opinionen blivit betydligt mer
kritisk än tidigare. Det markerades från politikerna att förslaget var en tjänstemannaprodukt där ingenting ännu var beslutat. Politiker och tjänstemän försökte, genom
utställningar, broschyrer och informationsmöten, upprätta en bättre kommunikation
med allmänheten. Politikerna tog dock alltmer intryck av kritiken - som bland annat
gick ut på att informationen var styrd och att politikerna gick i tjänstemännens ledband - och retirerade alltmer från regionplaneförslagets ambitioner att vara ett kon-

under 60-, 70-, 80. och 90-ralen (1993, s. 25. Se även studien av yttranden över regionplaneförslagen
(kapitel 7).
” Exempelvis gjorde Jan Strömdahl i tidningen Arkitekten en parafras av Kristenssons modell där
SACO placerades i centtum, TCO i det halvcentrala bandet och LO i ytterbandet. Regionplaneringen i
Stockholmsregionen under 60., 70-, 80- och 90-talen (1995), s. 28.
“Regionplaneringen i Stockholmsregionen under 60-, 70., SO- och 90-talen (1993, s. 28.
” Regionplaneringen i Stockholmsregionen under 60-, 70., 80- och 90-talen (1995), s. 29. De båda
kontoren samarbetade b1.a. om AIT 80 (se avsnitt 4.11) och det ägde även rum ett visst personalutbyte. Exempelvis kom C-F Ahlbergs efterträdare Bo Wijkmark. liksom Ahlberg själv, från stadens förvaltning: Wijkmark blev regionplanedirektör 1977 efter att dessförinnan varit verksam inom generalplaneberedningens kansli. Trafikplan 75 (1973, pärmens insida: Regionplaneringen i Srockholmsregionen under 60., 70-, 80- och 90-talen (1995), s. 49.
“’ Regionplaneringen i Stockholmsregionen under 60-, 7O-. 80- och 90-talen (1995). s. 29.
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kret styrinstrument.“’ Efter att yttrandena över regionplaneförslaget sammanställts (se
vidare kapitel 7) beslöt regionplanekommittén att presentera en mindre precis plan,
som snarare än att ange exakta markanspråk för vägsträckningar och annat var en
illustration av olika alternativa förlopp eller utvecklingar. Resultatet, 1973 års regionplan, sågs som en temporär plan som inom några få år förväntades avlösas av en
ny regionplan där sociala målsättningar skulle inarbetas som utgångspunkter för den
fysiska planeringen. Över huvud taget medförde det tidiga 1970-talets förhållanden
att politikerna blev tveksamma inför konkreta planer; i stället tenderade man att vilja
se planeringsprocessen som det väsentliga och själva plandokumenten som illustrationer av tänkbara utvecklingar utan någon styrande eller låsande funktion.42
Inom regionplanekommittén, som i februari 1972 ombildades till planeringskommittén och utökades till 13 ledamöter, försvårades besluten av en förändrad politisk
sammansättning. Centerpartiet, som efter valet 1970 var representerat i nämndenkommittén, avgav vid planeringskommitténs sammanträden i oktober 1972 och i
mars 1973 reservationer mot Regionplan 73, och tillsammans med vpk röstade centern mot regionplanens antagande i landstingsfullmäktige i maj 1973. Övriga partier
gjorde i oktober 1972 uttalanden där vissa skillnader förvisso fanns - socialdemokraterna uttryckte sig mer negativt om privatbilismen än de borgerliga - men man
kunde ändå enas om den regionplan som efter ganska små revideringar förelåg våren
1973 .43
Förändringarna på den regionala nivån i fråga om trafikledsplaneringens förutsättningar är i stor utsträckning desamma som beträffande Stockholms stad: en relativt
sluten beslutskultur som efterhand blev alltmer ifrågasatt under trycket av förändrat
opinionsläge, försämrade ekonomiska förutsättningar och vikande befolkningsutveckling.
5.4 SAMMANFATTNING
Det här kapitlet syftade till att identifiera de kategorier av aktörer, på kommunal
(Stockholms stad) och regional (RegionplaneförbundetiStockholms län) nivå, som
varit involverade i planeringen och besluten rörande trafikleder under undersökningsperioden, med särskilt fokus på förhållandena från 1950-talet och fram till 1975. Det
har konstaterats att näringslivet i Stockholm, främst genom handelskammaren, under
1950- och 1960-talen var en inflytelserik opinionsbildare för ökade satsningar på
tillgänglighet med bil till innerstaden. Ännu större betydelse hade dock troligen de
nära relationerna mellan stadens främsta politiker - i huvudsak de viktigaste borgarråden - och chefstjänstemännen inom de förvaltningar dessa politiker hade ansvaret
för. Under 1950- och 1960-talen genomdrev - i första hand socialdemokratiska starka politiker i samverkan med en grupp tjänstemän vid generalplaneberedningens
kansli den omfattande cityomvandlingen, där de långtgående planerna City 62 och
City 67 tillkom som viktiga styrdokument. Dock blev opinionen alltmer negativ i
” Sven Johansson (m), under 1960-talet verksam i Stockholmspolitiken och biträdande direktör i
Motorbranschens Riksförbund och regionplanekommitténs/planeringskommitténs ordförande 19711982, betecknade sig i sistnämnda ställning som “återtågets general”, syftande på reträtten från de
tidigare mer ambitiösa regionplaneförslagen 1966 och 1970.
J’Regionplaneringen i Stockholmsregionen under 60-, 70-, 80- och 90-talen (199.5), ss. 31ff.
” Landstingsarkivet SLL; Regionplane- och näringslivsnämndens arkiv: Handlingar rörande förslag
till regionplan 1973 för Stockholms län: Handlingar från landstingets behandling av ärendet: planeringskommitténs protokoll 1972-10-25; planeringskommitténs protokoll 1973-03-30; landstingsmötets protokoll 1973-0-28.
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slutet av 1960-talet, samtidigt som efterfrågan på lokaler i city minskade och stadens
finanser försämrades. Från början av 1970-talet skedde en omorientering av den förda politiken, vilket innebar att trafikledsplanerna bantades ner och planeringen blev
mer baserad på samråd med medborgarna.
En motsvarande utveckling skedde även på den regionala nivån, där ett gemensamt storlandsting för staden och länet formades under 1960-talet, i stor utsträckning
på stadens villkor med ett nämndväsende liknande stadens. Efter 1966 års planskiss
började kritiker ifrågasätta regionplaneringens intentioner, och vid tiden för presenterandet av 1970 års regionplaneförslag hade en stark negativ opinion hunnit etablera
sig. Politiker och planeringstjänstemän fick därför retirera, vilket kom till uttryck i
den oprecisa och till ganska litet förpliktigande regionplanen från 1973; från början
av 1970-talet blev den löpande planeringen det centrala, medan plandokumenten reducerades till illustrationer.

96

6 DEBATTEN OM PLANERINGEN
1 det här kapitlet görs nedslag i den offentliga debatten om trafikledsplaneringen, som
den fördes i dagspress, i ett antal böcker och skrifter samt vid en konferens anordnad
1969 av regionplanekontoret. Tyngdpunkten i tiden ligger på perioden omkring år
1970, då det tycks ha varit den tiden då de för studien aktuella frågorna var som mest
omdebatterade. Det skall understrykas att denna genomgång på intet sätt gör anspråk
på att täcka in hela eller ens det mesta av den debatt som säkert försiggick. Ambitionen är snarast att ge en översikt över de aktörer och de argument som förekom i debatten. Frågeställningarna i kapitlet är: Vilka typer av aktörer engagerade sig i debatten? Vilka ställningstaganden gjorde de? Vilka var deras argument?
6.1 DAGSPRESS
Det här avsnittet bygger i sin helhet på Åsa Vagland (1993), som kortfattat redovisar
pressdebatten om trafikplaneringen. Hon har i huvudsak koncentrerat sig på Dagens
Nyheter (DN), och hon utgår i sitt urval från Göran Sidenbladhs (1985) “tidtabell”
för regleringen av Nedre Norrmalm, ett kort kapitel i Sidenbladhs bok där han gjort
en kronologisk sammanställning över händelser, beslut, tidningsartiklar etc. Vaglands material handlar alltså huvudsakligen om cityproblematiken och är utvalt av en
person som själv var en aktör i processen. Trots detta har hennes undersökning ett
visst värde för att indikera vilka som tog del i debatten och vilka argument de förde
fram.
1 Vaglands undersökning ingår 27 tidningsartiklar, varav 14 rubricerats som “för”
och 13 “mot” bilismen i innerstaden. Artiklarna fördelar sig i tiden mellan åren 1957
och 1976, där de med positiv inställning överväger fram till mitten av 1960-talet medan de med mer kritisk attityd dominerar därefter. Sex av artiklarna var skrivna av
DN: s ledarredaktion medan de övriga var debattartiklar.
1 augusti 1957 skrev förre borgarrådet Yngve Larsson (fp) två debattartiklar med
positiv inställning till bilismens utveckling. 1 den första menade han att bilen i framtiden skulle vara ett nödvändigt komplement till enfamiljshuset, och att flera familjemedlemmar nog skulle ha varsin bil. 1 den andra artikeln skrev han att det framtida
Stockholm skulle komma att vara förbundet genom ett nät av huvudleder, medan
kollektivtrafikens uppgift skulle bli att komplettera privatbilismen.’
1 september 1961 hade DN en artikelserie kallad “Bilen och framtiden” där Jan
Wallander, Jonas Gawell, Sven Godlund och Rune Andreasson medverkade. Av dessa skribenter var Wallander och Godlund verksamma som utredare i trafikrelaterade
frågor medan Gawell var sekreterare i Sveriges Bilindustri- och bilgrossistförening
och Andreasson var direktör i MHF; båda dessa senare var engagerade inom det så
kallade “bilismens nätverk”? 1 sina artiklar framhöll de behoven av en omprövning
av den dåvarande trafikpolitiken, av att i samhällsplaneringen underlätta den växande
pendeltrafiken samt av att bygga ut vägnätet i personskadepreventivt syfte?
Den 27 september 1961 infördes en artikel av Bengt von Matem, 1:e avdelningsingenjör vid stadsbyggnadskontorets trafikbyrå, som där förordar trafikseparering i
innerstaden mellan bil- och gångtrafik. von Matem säger sig se “på bilismen med
’ Vagland (1993), s. 51,

*Andkasson, Gawell & Gerentz (1997).
‘Vagland (1993), s. 51.
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entusiasm och vet att det står utom all diskussion att bilen skall ha sin plats i city”,
men ville ha “många fredade gånggator i city, helst sammanhängande till ‘system”‘.4
Den 15 januari samma år infördes ett debattinlägg av Kaj Bonnier, som menade
att man inte borde locka in bilar i stadskärnan, och att de befintliga gatorna räckte till
för nyttotrafiken. Bonnier ansåg även att Rådmansleden och Blasieholmsleden borde
byggas för att avlasta cityområdet, medan biltunnlama borde slopas. Parkeringshus
borde byggas, men i mer perifera lägen än dem som aviserats?
Borgarrådet Hjalmar Mehr försvarade den 7 februari 1963 City 62 mot dess kritiker, under rubriken “Ett funktionsdugligt city”. Den 8 maj 1967 hade professor Folke
Kristensson från Handelshögskolan, som medverkat vid utarbetandet av 1966 års
regionplaneskiss, en debattartikel där han förklarade innebörden av skissen. Nils
Hallerby försvarade den 20 februari 1968 i ett brev till Expressens ledarsida (det enda
tillfället i Vaglands studie där en annan tidning än DN förekommer) de planerade
parkeringsanläggningarna. Den 23 januari 1969 kritiserade författaren Lars Gyllensten vad han betecknade som en “urskillningslös indragning av bilism i innerstaden ” - med miljöförstöring, nedsmutsning, trafikstockrungar, svårigheter för ickebilister etc. som följd.6
1 mars 1969 förekom en debatt mellan journalisten Thomas Michélsen och Hjalmar Mehr. Michélsen skrev en artikel kallad “Kort handbok för citydebattörer” utformad som en lista över “ordförklaringar”, exempelvis föråldrat city = smala gator
och ont om plats för bilen,funktionsdugfigt city = plats för bilen osv. Mehr svarade
med en motsvarande lista där bilen = något som måste bekämpas, vägur, trafikleder,
kringgående leder = onda ting, allt vägbyggande skall stoppas osv. Den 3 maj 1970
fanns en artikel av Yngve Larsson, som menade att Norrmalmsregleringen gick för
långt, bilismen ökade för mycket och ingenting blev som man hade tänkt. 1 en artikel
av borgarrådet Albert Aronsson den 20 augusti 1972 - den sista “positiva” - framhölls att Klaratunneln (som den omstridda tunneln ibland kallades) inte i sig själv
alstrade någon trafik, men däremot kunde den trafik som tidigare fanns i ytläge till
betydande del styras till tunneln och därmed bli mindre störande ur miljösynpunkt.
Den 10 januari 1976 publicerades en artikel av arkitekturforskaren Bengt O.H. Johansson, som konstaterade att den nya cityplanen City 7.5 var betydligt försiktigare
än sina föregångare, men att grundsynen ändå var densamma.7
Ledarartiklarna vittnar om att DN vid mitten av 1960-talet gjorde en omsvängning
från en ljumt positiv till en mer kritisk hållning gentemot trafikplaneringen. Den 25
oktober 1961 hade tidningen en ledare där 1960 års trafikledsplan kommenteras. Det
hette där att även om kollektivtrafiken väntas betjäna huvuddelen av arbetsresenärerna behövs ändå trafiklederna för att täcka andra trafikbehov, som resor till varuhus,
butiker etc. och genomfartstrafiken som skall ledas runt stadskärnan. Trafiklederna
behövs för att bevara citys konkurrenskraft och man måste därför acceptera ‘5 och för
sig beklagliga” ingrepp i stadsbilden. Dock bör biltrafiken inte få dominera cityområdet, utan vissa gator borde fredas för gående. Den 17 februari samma år skrev DN
att cityplanen borde omarbetas, så att genomfartstrafiken minskade. Ett omtänkande
beträffande antalet parkeringshus efterfrågades också. Den 23 juli 1965 menade DN
på ledarsidan att trafikförhållandena vid Nybroplan nu var sådana att Blasieholmsle4 Vagland (1993), s. 51.
’Ibid., s. 53.
’ Ibid., ss. 52ff.
’ Ibid.. ss. 52ff.
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den måste byggas. 1 en ledare den 13 november 1967 sades att city borde anpassas
bättre till de gående, bland annat genom att en del parkeringshus ströks ur planerna. 1
en annan ledare den 17 februari 1968 menade DN att parkeringshusen inte borde
spridas över hela city; i stället borde all parkering konsekvent samlas i några få
kvarter i citys utkanter. Den 19 maj samma år reagerade tidningen på generalplanechefen Anders Nordbergs uttalande om att “Stockholm bör bli en bilstad”. DN:s
ledarskribent vände sig mot uppfattningar bland planerare om att avgas- och bullerproblem skulle lösas inom kort, och befarade att den genomförda bilstaden skulle
skapa nya klasskillnader i samhället mellan bilinnehavare och billösa. Dessutom menade ledaren att bilismen medförde slöseri med knappa naturresurser. 1 en ledare den
4 februari 1969 menade man att en ny cityplan behövdes, eftersom City 67 var föråldrad redan när den lades fram. Man förordade en lösning med färre parkeringshus,
eftersom sådana medför ytterligare biltrafik, samt att genomfartstrafiken med bil
skulle stängas av. Den 13 maj, dagen efter almstriden, konstaterade DN att protesterna riktade sig mot okänslig och oskicklig planering, samt mot de teknokratiska traditionerna inom Stockholm stad där politiker var betydligt mer vana att följa teknokratiska råd än att lyssna på nya opinioner. 1 en ledare den 12 februari 1972 konstaterade
DN att cityplanen och regionplanen förutsatte varandra - enligt regionplanen skulle
enligt tidningen hela Stockholmsregionen utanför innerstaden förvandlas till en bilstad. Återigen hävdade man att de billösa skulle missgynnas i den framtida staden
och regionen, även om man medgav att kollektivtrafiksystemet skulle bli relativt väl
utbyggt. Den 27 november 1973 kommenterade DN City 67 mot bakgrund av oljekrisen, och menade att om planen hade följt sin tidtabell skulle varit helt ombyggt för
maximal anpassning till bilismen ungefär samtidigt som världens oljetillgångar
skulle börja sina.’
Sannolikt har Vagland i sin studie fångat endast en mindre del av den pressdebatt
som försiggick under perioden. De olika inlägg som hon medtagit representerar dock
några viktiga aktörskategorier inom problemområdet: politiker, planeringstjänstemännen, företrädare för “bilismens nätverk” samt kritiska kulturpersonligheter och
journalister.
6.2 KRITISKA SKRIFTER
Ungefär samma kritiska synpunkter som framkom i de gentemot bilismen negativa
artiklarna förekommer även i de debattskrifter mot bilismen som utkom omkring år
1970. Thomas Michélsen (1969) tar upp trafikplaneringen i såväl Stockholms innerstad som i Stockholmsregionen till kritisk granskning. 1 fråga om cityombyggnaden
menar Michélsen att ett genomgående drag varit att ombyggnaden i sig blivit ett
självändamål: det var för de flesta stadsfullmäktigeledamöter viktigare att city byggdes om än hur city byggdes om. 1 generalplaneberedningen fick staden också en
mycket toppstyrd organisation för cityplaneringen. Den grupp av toppolitiker som
satt med där tog i regel på ett mycket tidigt stadium ställning till planerna, innan de
hunnit granskas av andra experter och organisationer och innan någon debatt hunnit
komma igång. Generalplaneberedningen blev därmed prestigemässigt bunden till
planerna och fick ett motiv att trumfa igenom dem i lägre politiska instanser. Även
på tjänstemannasidan fanns samma typ av maktkoncentration och spärrar mot avvikande meningar, genom att cityplaneringen leddes av de ledande tjänstemännen från
’Ibid., s. jlff.
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samtliga berörda verksamhetsgrenar, samlade i generalplaneberedningens expertutskott.”
Michélsen menar att 1966 års regionplaneskiss, där det framhölls att “storstadens
uppbyggnad måste anpassas till bilismens krav”, där ett stort antal nya perifera stadsbildningar planerades - Knivsta, Angam, Nykvarn, Grödinge, Bogesundslandet etc. och där leder med sammanlagt 30 körfält planerades över snittet Mälaren-Saltsjön
(fördelade på Österleden, Ålstensleden, Kungshattsleden och Mälaröleden), skulle
skapa en boendesegregation i regional skala: boendet i de nya områdena kommer att
förutsätta bilinnehav och områdena kommer att bebyggas som småhusstäder, vilket
av inkomstrelaterade skäl skulle utestänga en stor del av befolkningen. Även inom
arbetslivet skulle regionplaneskissen enligt Michélsen innebära segregation. Den
regionala struktur som planerades utifrån Folke Kristenssons modell med mer kvalificerade funktioner i centrala lägen och mindre kvalificerade i periferin (se avsnitt
4.9,5.3) skulle enligt Michélsen medföra vidgade klassklyftor och ökad ojämlikhet.”
Michélsen kritiserar stads- och regionplaneringen även utifrån miljöaspekter. Han
menar att experterna “hänger sig åt en helt ansvarslös utvecklingsoptimism när det
gäller bilens miljöförstöring” när de hävdade att den tekniska utvecklingen inom kort
skulle lösa problemen med buller och luftföroreningar.”
Michelsens förslag till förbättringar av planeringen består främst i större delaktighet för medborgarna, större öppenhet under planeringsprocesserna (exempelvis genom att bakgrundsfakta, prognoser etc. redovisas) samt i att flera alternativa principplaner framställs. Kommunerna bör även stödja “motplaner” framställda av utomstående organisationer som byalag, hyresgästföreningar etc.12
Sten Westerberg (1970) uppmärksammar omständigheten att de olika trafikslagen
i praktiken inte underkastas den princip om fullt kostnadsansvar som var en gnmdtanke i 1963 års transportpolitiska beslut.13 1 synnerhet bär privatbilismen i storstäderna inte sina verkliga kostnader; förutom de mycket höga anläggningskostnaderna
för trafikleder i städerna - enligt en amerikansk studie refererad av Westerberg uppgår investeringen i infartsvägar för en extra bilist i rusningstrafik till mer än tio gånger bilistens investering för själva fordonet - medför den urbana bilismen indirekta
kostnader genom olycksfall, luftförstöring, buller, förstörda miljö- och kulturvärden
etc. Dessa kostnader måste enligt Westerberg tas ut från de bilister som ger upphov
till dem - genom vägtullar, tillståndsförsäljning, olika typer av mätare i fordonen etc.
Han menar att priset på ett gatuutrymme skall sättas så att full kostnadstäckning erhålls; dock kan man, om efterfrågan fortfarande överstiger tillgången så att trängsel
råder, höja priset ytterligare till dess att trängseln elimineras. Att försöka “bygga
bort” trafikköerna i och omkring storstäderna anser Westerberg inte vara möjligt;
trafikproblemen i städerna kan inte bemästras så länge bilistens pris för gatuutrymmet i praktiken sätts nära noll. Endast genom en fungerande prismekanism kan man
avgöra om konsumenterna verkligen efterfrågar en ytterligare utbyggnad av trafikledsnätet .14
’ Michélsen (1969), s. 97.
“’ Ibid., ss. 114ff.
” Michélsen (1969), s. 128.
‘* Ibid., ss. 172f.
l3 Se exempelvis Sannerstedt (1979) eller Wedin (1982) för en redogörelse för detta beslut, dess tillkomst och konsekvenser.
“Westerberg (1970), ss. 74ff.
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Lars Anell m.fl. (1971) driver sin kritik mot den svenska trafikplaneringen - på
nationell, regional och kommunal nivå - utifrån tesen att valet av metodik ofta blir
mer styrande för resultatet av en utredning eller planeringsprocess än de givna direktiven och värdepremisserna. De ägnar ett kapitel åt trafikplaneringen i Stockholmsområdet, där de konstaterar att det under efterkrigstiden inte framkommit någon tillfredsställande analysmodell av biltrafikens funktion i staden - på den punkten
var man år 1971 “lika okunnig som man var år 1946”. 1 stället har man strävat efter
en “balans” mellan antalet parkeringsplatser, citys gatunät och det primära nät som
man trott sig ha råd att bygga ut vid olika tidpunkter. Anell mfl. menar att trafikplanernas omfattning i hög grad styrts av konjunkturläget - efter “de knappa resursernas
40-tal” som speglas i 1946 och 1952 års planer kom 19_50-talets högkonjunktur med
vidlyftiga planer åren 1958, 1960 och 1962.1 slutet av 1960-talet sammanföll en opinionssvängning med en kostnadsexplosion, som när Anell mfl. skrev sin bok 1971
hade fått de gällande planerna att framstå som “miljöpolitiskt och ekonomiskt oacceptabla”.”
Svenska Arkitektföreningen och Stockholms Arkitektförening (SA-STAR) höll
under vintern 1970-1971 en rad seminarier om regionplaneringen. Dokumentationen
från dessa seminarier sammanfattades i en skrift utgiven 1971. SA-STAR menade att
bilismen inte kunde lösa regionens persontrafikbehov, av flera olika skäl. Det var
rent tekniskt omöjligt att tillfredsställa bilens utrymmesbehov i Stockholms centrala
delar. Bilismen avgav oacceptabla mängder buller och avgaser. Att utforma kommunikationerna efter bilismen var enligt SA-STAR oacceptabelt även av sociala skäl
och rättviseskäl, eftersom en stor del av befolkningen inte hade tillgång till bil. SASTAR ansåg därför att bilismen borde dämpas, genom skattesystemet, kanalisering
av biltrafiken, skapande av enklaver fria från genomfartstrafik samt genom en hård
satsning på kollektivtrafiken. Man menade också att sådana kollektivtrafikmedel
borde utvecklas som kunde mäta sig med bilen i fråga om bekvämlighet, samt att
bilismen skulle bära sina totala kostnader.16
6.3 SKRIFTER AV PLANERINGSTJÄNSTEMÄN
Åke Broberg (1973) försöker i sin skrift, utgiven av Stockholms stadsbyggnadskontor, att sammanfatta kritiken mot trafikplaneringen på kommunal och regional nivå
samt att skapa grundförutsättningar för ett mer nyanserat debattklimat. Han menar att
svårigheterna att kvantifiera trafikens kostnader (och intäkter) har bidragit till att debatten blivit hetsig och onyanserad. Även frågan om huruvida något trafikslag kan
anses ekonomiskt prioriterat är enligt Broberg betydligt mer komplicerad än bilismens kritiker vill låta påskina - väginvesteringarna var i 1970-talets fördelningsplaner högre än investeringarna i tunnelbanor, men kollektivtrafiken fick dessutom avsevärda driftssubventioner från landstinget. Dessutom betjänar vägnätet inte endast
privatbilismen utan även bussar, samtidigt som det utgör en nödvändig grundservice i
samhället för utryckningsfordon etc. Broberg menar dock att bilismens konsekvenser
kan visa sig bli allvarliga - och då inte minst dess indirekta konsekvenser, det vill
säga som en orsak till att stordrift och funktionsseparering blivit möjliga och lönsamma, och vad detta kan medföra i form av stress, segregation och miljöskador.”
” Am11 mfl., ss. 118ff.
Ih Stockholm 1971-1984-2001 (1971), s. 28.
” Broberg (1973), ss. 43ff.

101

Broberg konstaterar att 1960-talets trafikledsplanering räknade med investeringsvolymer som kraftigt översteg de ekonomiska ramar man hade att tillgå i början
av 1970-talet - redan detta faktum gör enligt honom kraven på överföring av medel
från trafikleder till kollektivtrafiken orealistiska. Han visar med en kort historisk
översikt hur man i planeringen för de nordsydliga förbindelselederna sedan slutet av
1960-talet måst retirera från 1960 och 1966 års planer. Den sistnämnda, där man avsåg att styra regionens huvudsakliga tillväxt åt nordväst och sydväst, innefattade tre
stora leder över Mälaren: från öster Ålstensleden, Kungshattsleden och Mälaröleden.
1 AIT 80 - framlagd 1968 - hade Alstens- och Mälarölederna försvunnit. 1970 års
regionplaneförslag redovisade samma antal leder som AIT 80, men delvis i lägre
standard. Under det fortsatta regionplanearbetet i början av 1970-talet, vilket präglades av en ökad insikt om att medelstilldelningen kunde förväntas minska, sköts
Kungshattsleden, Essingeledens Brommagren och Österleden på framtiden.”
Broberg visar emellertid att motiven för de olika nordsydliga lederna är olika, och
delvis sinsemellan motstridiga, och att strykningar av vissa leder därför inte enbart
har ekonomiska skäl utan även kan vara uttryck för förändrade preferenser beträffande den regionala utvecklingens karaktär. Ringen, som 1973 liksom idag endast var
utbyggd i Essingeleden, skulle ha funktionen av matarled och minska genomfartstrafiken på malmgatorna. En fullt utbyggd Ring var enligt Broberg en förutsättning för
en framgångsrik trafiksanering i innerstaden. Ett annat sätt att minska trafiktrycket i
innerstaden vore att etablera alternativa centra i perifera lägen, något som också avsågs i 1966 års regionplaneskiss. Kungshattsleden tillkom i planeringen som en interregional förbifartsled, men även som ett led i en strävan att skapa tillväxtförutsättningar i de nordvästra och sydvästra förortsområdena. Sedan trafikundersökningen
TU 71 visat på den interregionala trafikens obetydliga omfattning var det med det
sistnämnda motivet Kungshattsleden fortfarande i början av 1970-talet fanns med i
plandiskussionerna. 1 viss mån kunde den avlasta Essingeleden och minska behovet
av en utbyggnad av Essingeledens Brommagren, men i betydligt mindre utsträckning
än vad Ålstensleden skulle kunna. Essingeledens Brommagren skulle förbinda
Ulvsundaleden med Essingeledens huvudbro och därmed avlasta Tranebergsbron
samt de, enligt Broberg ganska dåliga, ramper som förband Drottningholmsvägen
med Essingeleden. Om Enköpingsvägen (E18) skulle byggas ut till Karlberg skulle
behovet av Brommagrenen bli relativt litet. Om El8 däremot inte byggdes ut skulle
Brommagrenen behövas, något som i sin tur skulle minska Essingeledens kapacitet i
den befintliga delen; Essingeledens roll som bärare av nordsydlig genomfartstrafik
skulle öka medan dess matarfunktion skulle tonas ned. Detta, menar Broberg, skulle i
sin tur underlättas om Österleden fanns - och om kollektivtrafiken förbättrades. Prioriteringen mellan olika leder var således en tämligen komplex uppgift, något som
visar p% trafikledernas systemkaraktär.”
Carl H. af Klercker, verksam som överingenjör vid stadsbyggnadskontoret, redogjorde 1973 i en artikel i tidskriften Stadsbyggnad för diskussionen kring Österleden.
En debatt huruvida denna borde utformas som bro eller som tunnel hade pågått sedan
Österledstävlingen på 1940-talet, men aktualiserades och intensifierades i och med
1960-talets planer. Ett broalternativ skulle vara avsevärt billigare medan ett tunnelalternativ skulle skona miljön på Djurgården och Ladugårdsgärde. Inom stadsbygg” Ibid., ss. 54f.
l9 Ibid., ss. 56ff.
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nadskontoret organiserades 1965 en särskild byrå för Österledsprojekteringen. Efter
byråns utredning förordade stadsbyggnadskontoret 1966 en brolösning. Denna mötte
dock starkt motstånd från miljö- och naturvårdsintressen, varför kontoret 1968 även
lade fram ett förslag om etappvis utbyggnad i tunnel. Vägverket förordade i ett yttrande 1970 broförslaget och deklarerade att staden inte kunde påräkna ett högre
statsbidrag för det ca 100 miljoner kronor dyrare tunnelalternativet. Inom stadsbyggnadskontoret uppstod då meningsskiljaktigheter; flertalet tjänstemän menade att en
tunnel skulle förordas, medan några andra hävdade att bron skulle medföra relativt
begränsade miljöingrepp samtidigt som trafikantens upplevelse av en brofärd vida
skulle överträffa den av en tunnelfärd .”
1 ett tjänsteutlåtande till byggnadsnämnden i december 1971 hemställde stadsbyggnadskontoret att en särskild Österledskommitté borde tillsättas för att förbereda
frågan om Österledens utformning, som borde avgöras senast 1973 eftersom leden
ingick i Vägverkets långtidsplan med byggstart 1979. Så blev det dock inte. 1 maj
1972 beslöt kommunstyrelsen att utrednings- och förberedelsearbete beträffande Österleden inte skulle bedrivas förrän en regionplan innefattande leden blivit antagen.
Österleden avfördes därmed från dagordningen, vilket af Klercker konstaterar med
beklagande eftersom han liksom Broberg menar att Ringen var nödvändig för att
effektivt minska genomfartstrafiken, i synnerhet med tunga fordon. “Det vore tragiskt”, menar han, “om ett uteblivet Österledsbeslut skulle framtvinga Blasieholmsledens snara framdragning tvärs över Nybroviken. Då har Stockholm definitivt
förlorat ansiktet.“”
Brobergs skrift och, i någon mån, af Klerckers artikel visar på den avvägning som
inom de planerande förvaltningarna måste göras mellan olika leder utifrån olika direktiv om önskvärd framtida utveckling, eftersom olika kombinationer av leder kunde förväntas få olika utfall och eftersom ledutbyggnader i någon del av regionen i
flera fall kunde behöva motsvaras av kompletterande leder i andra delar. Detta på
grund av trafikledsnätets karaktär av system som för att fungera fullt ut behöver vara
jämnstarkt och väl avvägt.
6.4 HUR SKA VI HA DET MED TRAFIKEN - EN KONFERENS
KSL anordnade den 13 mars 1969 en konferens under temat “Hur ska vi ha det med
trafiken. Människa, miljö och ekonomi i Stockholmsregionen.“22 Ordförande var
KSL:s ordförande och sedermera landstingsrådet Gunnar Hjeme (fp), och som särskilt inbjuden talare hade man presidenten i Internationella Lokaltrafikföreningen,
engelsmannen Arthur Grainger. 1 diskussionen deltog företrädare för en rad intressen
“’ af Klercker (1973). Gatukontoret ställde sig redan 1966 positivt till en tunnel, som man ansåg inte
skulle behöva bli så dyr som befarat. Gatukontorets utlåtande väckte en viss irritation inom stadsbyggnadskontoret, som vid denna tid ansåg att en tunnel skulle medföra såväl högre anläggningskostnader som driftskostnader. Stadsbyggnadskontoret ansåg gatukontorets antaganden vara dåligt underbyggda och förordade i brev till storstockholmsborgarrådet Folke Lundin att noggrannare kostnadsberäkningar skulle utföras innan gatunämnden fattade några beslut i frågan. 1 samband härmed påtalades
att om reservatet för en broled behölls hade man ännu inte bundit sig vid någondera alternativet. Brev
från C.H. af Klercker till Göran Sidenbladh 196Nl7-04; brev från Göran Sidenbladh till borgarrådet
Folke Lundin 1966-07-07, SSA Storstockholmsroteln F:2, Ämnesordnade handlingar 19651968:
Dokument rörande Österleden.
” af Klercker (1973).
” Avsnittet bygger på den utskrift av anföranden vid konferensen som publicerades av KSL i april
1969. Landstingsarkivet SLL, Regionplane- och näringslivsnämndens arkiv L4, Övriga skrifter.
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inom trafikområdet: Motormännens Riksförbund, MHF, SL, Stockholms Handelskammare, Vägverket samt flera planeringstjänstemän och dessutom den tidigare
nämnde bilkritikern Thomas Michelsen. Grainger höll ett anförande där han talade
allmänt om behovet av goda kollektivtrafikförbindelser i storstadsområden, samt
påpekade att det inte var så stor mening med att bygga ut kapacitetsstarka perifera
trafikleder om dessa medförde större trafikmängder och därmed belastning på gatunätet i regionens centrala delar.
Helge Berglund, som då var verkställande direktör i SL, framhöll att större satsningar måste göras för att förbättra kollektivtrafiken, så att denna skulle kunna stå för
en större andel av det totala antalet resor. Detta för att slippa ta ytterligare innerstadsmark i anspråk för parkeringsanläggningar, men även då “det i den pågående
debatten också införts ett nytt budskap om att bilstaden är miljöfarlig”. Berglund
refererade till forskningsrön av docent Hans Palmstierna, som visade på de höga blyhaltema i bilamas avgaser. Berglund talade om olika åtgärder för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv, som att införa större turtäthet, särskilda bussfiler, expressbussar etc. Thomas Michélsen menade emellertid att de åtgärder som dittills vidtagits
och som aviserades var otillräckliga. Han efterlyste en mer radikal omfördelning av
resurser från biltrafiken till kollektivtrafiken, och föreslog att den nyligen framlagda
AIT 80 skulle utgöra utgångspunkt för denna omfördelning.
Verkställande direktören i Motormännens riksförbund Nils Ahlgren menade att
luftföroreningarnas faror var överdrivna, men att man från bilintressets sida var öppna för successiva reformer för att minska bilavgaserna. Ahlgren ansåg Berglunds
förslag till åtgärder fullt berättigade, medan Michelsens krav måste ses på en längre
framtid. Gatuborgarrådet Torsten Sundström (s) talade om de olika till buds stående
metoderna för trafikminskning i innerstaden - gågator, bussfiler, minskat antal parkeringsplatser etc. - samt om de praktiska svårigheter som var förknippade med dem;
exempelvis efterlyste Sundström förändrad lagstiftning som underlättade beivrandet
av överträdelser mot parkeringsförbud.
Olof Leffler, verkställande direktör i Stockholms handelskammare, talade om
vikten av att city var åtkomligt även för biltrafik, för att cityhandeln skulle överleva i
konkurrensen med perifera köpcentra. Leffler ansåg att kringfartsleder som Österleden och Blasieholmsleden borde ges hög prioritet, liksom även parkeringsanläggningar i en ring runt själva city. Valeri Surell, verkställande direktör i MHF, konstaterade att bilen i många situationer är det enda praktiska transportmedlet, exempelvis
vid inköp av större kapitalvaror. Sure11 menade att kollektivtrafiken måste göras mer
attraktiv, genom att bli snabbare och genom att bättre ordning åstadkoms på kvällstid. Finansborgarrådet Per-Olof Hansson (fp) menade dock att det var svårt att ordna
en mer attraktiv kollektivtrafik inom givna ekonomiska ramar.
En docent Bertil Hård menade i ett inlägg att varken bil- eller kollektivtrafiken bar
sina egna kostnader, samt att en överföring av kostnaderna på trafikanterna möjligen
skulle medföra en begränsning av resandet. En civilingenjör Lundgren ifrågasatte i
ett inlägg om man över huvud taget skulle göra så stora satsningar på ett centraliserat
Storstockholmsområde; i stället, ansåg Lundgren, borde man planera för en mer decentraliserad region baserad på städerna runt Mälaren, sammanlänkade med goda
kommunikationer.23 Arkitekten Torsten Egerö menade att bilismens avgas- och bul-

” Teknologföreningen visade i mars 1970 ett alternativ till 1970 års regionplaneförslag, kallat M&rstud, som byggde på snabba tågförbindelser i Mälardalen och en utbyggnad som skulle styras till
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lerproblem endast var “ett tekniskt-ekonomiskt problem som kan lösas mycket
snabbt bara allmänna opinionen kan skynda på de lagstiftande myndigheterna”. Ett
bestående problem var däremot att bilar tar mycket plats, varför kollektivåkande enligt Egerö borde uppmuntras. Detta borde dock inte ske genom restriktioner på biltrafiken utan hellre genom att kollektivtrafiken gjordes attraktiv. Avdelningsdirektören
du Rietz vid Vägverket föreslog att biltrafiken skulle regleras genom parkeringsavgifterna, som i varje område skulle sättas “på ett sådant sätt, att man driver ner efterfrågan till den nivå som man kan acceptera ur miljösynpunkt och kostnadssynpunkt”.
Uttalandena vid konferensen får sägas vara ganska karakteristiska för respektive
intressenter. Handelskammaren och motororganisationerna försvarade biltrafiken,
medan Michélsen förordade en radikal och Berglund en mer moderat omfördelning
av resurser till kollektivtrafiken. Bland flera övriga talare märktes en tämligen visionär och optimistisk syn på planeringens och teknikens möjligheter. Det är även intressant att notera att Vägverkets företrädare vid konferensen förordade begränsningar i bilismen i Stockholm.
6.5 SAMMANFATTNING
Debatten i pressen, böcker och skrifter samt vid anordnade konferenser visar på de
aktörsgrupper som engagerade sig inom planeringen av trafikledsnätet. Företrädare
för bilintresset och handelskammaren var positiva, medan de kritiker som använde
dessa kanaler ofta var kulturpersonligheter eller personer med någon form av expertkunskaper inom området (exempelvis Thomas Michélsen). De ledande politikerna
försvarade i allmänhet cityomvandlingen och trafikutbyggnaden. Även planeringstjänstemän författade skrifter och artiklar där de försökte förklara sammanhanget i planeringen och nyansera debatten. Argumenten mot bilismen var att den medförde en ökad segregering och sämre miljö samt att den inte bar sina kostnader. Därför, menade kritikerna, borde kollektivtrafiken prioriteras framför bilismen samtidigt
som medborgarna borde få större möjligheter till deltagande i trafikplaneringen.

städerna runt Mälaren. Regionplaneringen i Stockholmsregionen under 60-, 70-, 80- och 90-talen
(1995), s. 31.

10.5

7 YTTRANDEN ÖVER TRAFIKLEDER 1 REGIONPLANEFÖRSLAG 1958-1973
Det här kapitlet syftar till att undersöka vilka typer av aktörer som engagerade sig i
planeringen för trafikleder på regional nivå (vilken även inbegriper de viktigare trafiklederna inom Stockholms stad). Det består av en studie av de yttranden som avgivits över de fyra regionplaneförslag som utgivits under undersökningsperioden. Frågeställningar som avses att besvaras i kapitlet är följande: Hur förändrades antalet
yttranden över tiden? Vilka typer av aktörer yttrade sig över de olika planförslagen?
Vilka ställningstaganden gjorde de olika aktörskategorierna? Vilka argument anförde
de för sina ställningstaganden?
De planförslag som medtagits i studien är 1958 års regionplaneförslag (som blev
antaget), 1966 års regionplaneskiss, 1970 års regionplaneförslag samt 1973 års regionplaneförslag (vilket blev antaget). Antalet yttranden varierade kraftigt. Över 1958
års regionplaneförslag inkom sammanlagt 87 yttranden varav 45 från kommuner inom regionplaneområdet (resterande två kommuner sade sig inte ha något att invända), 20 från ämbetsverk, kommunala bolag etc. - till denna kategori räknades i regionplanekontorets sammanställning även Stockholms handelskammare och Sveriges
grossistförbund - samt 22 från enskilda personer, till vilka även ett privat företag och
två hembygdsföreningar räknades. Över 1966 års regionplaneskiss avgavs ca 180
yttranden, medan det över 1970 års regionplaneförslag inkom ca 180 yttranden samt
särskilda uttalanden, reservationer och tjänsteutlåtanden samt dessutom 423 brev från
enskilda personer, tidningsartiklar, upprop etc. - det inkomna materialet över 1970
års planförslag omfattade sammanlagt ca 4000 sidor, vilket var omkring dubbelt så
mycket som yttrandena över 1966 års skiss. Över 1973 års regionplan inkom sammanlagt 120 yttranden, varav 28 var från kommuner, 28 från delgivna myndigheter
och organisationer samt 64 från övriga organisationer, samarbetsorgan och enskilda
personer.’
Som nämndes i avsnitt 1.4 utgår jag i studien från den rubricering av uttalanden
gjorda i yttrandena som regionplanekontoret gjorde i sina sammanställningar, vilka
sedan var avsedda att vara vägledande för kontorets fortsatta arbete. Jag har i studien
medtagit de yttranden där åsikter framförs om de planerade trafiklederna, antingen
generellt eller specifika ledprojekt, och indelat de remissinstanser som framfört dessa
åsikter i olika kategorier. Kategoriseringen framgår av tabell 7.1, som även visar hur
frekventa yttranden av olika kategorier var vid de olika tidpunktema.

’ Landstingsarkivet, SLL; Handlingar rörande förslag till regionplan 1970: Skrivelse 1973-03-30 från
Stockholms läns landstings förvaltningsutskotts planeringskommitté till förvaltningsutskottet, s. 2.;
Förslag till regionplan 1973 för Stockholms län: Förutsättningar och kommentarer.
’ 1 den kvantitativa bearbetningen av materialet har jag inte gjort åtskillnad mellan instanser som varit
för respektive mot ledprojekt eller trafikleder generellt. Som kommer att framgå i avsnitt 7.2 var intressenterna endast i undantagsfall kategoriskt för eller mot trafikleder: i allmänhet var såväl förespråkare som motståndare tämligen pragmatiska och konstruktiva vad gällde utformning, sträckning etc.
av planerade ledprojekt. 1 avsnitt 7.2 redovisas hur företrädare för de olika kategorierna ställde sig till
de stora och frekvent återkommande ledprojekten.
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Tabell 7.1. Antalet av olika typer av remissinstanser som yttrade sig angående trafikledsplaneriwen i Stockholmsref2ionen.
_
, åren 1958-1973.
Kategori
1958 1966 1970 1973
S:a
Kommuner
10
34
28 ---z---87
Kommunala nämnder och förvaltningal
0
2
12
0
14
0
4
Kommunblock
4
0
0
Konferenser
0
1
0
0
1
Kyrkoråd
0
0
3
0
3
1
Landstingskommunal förvaltning
0
0
0
1
Organisationer
5
3
53
28
89
Enskilda
2
2
60
3
67
Namninsamlingar
0
3
0
0
3
Statliga myndigheter
9
8
7
4
28
S:a
26
54
166
51
297
Källa: Landstingsarkivet SLL; Regionplanenämnden inom KSL: inkomna yttranden dver regionplaneförslag, Regionplane- och näringslivsnämnden: handlingar rörande förslag till regionplan 1970, handlingar rörande förslag till regionplan 1973.

Siffrorna, som alltså står för det antal remissinstanser i respektive kategori som i sina
yttranden tog upp trafikledsplaneringen, är som synes tämligen varierande. Kategorierna kommunblock”, konferenser, kyrkoråd och landstingskommunal förvaltning
förekom endast för ett planförslag vardera. Det var också endast beträffande ett planförslag, 1970 års, som det förekom namninsamlingar i syfte att påverka en ledfråga.
1970 års regionplaneförslag intar också en särställning i fråga om antalet engagerade
organisationer och enskilda (till kategorin enskilda har jag även fört journalister som
i sina tidningar givit uttryck för en personlig åsikt i trafikledsfrågor; s3dana förekom
emellertid endast i två fall, båda angående 1966 års regionplaneskiss). Det fallande
antalet kommuner efter 1966 (i mitt urval liksom i hela materialet) beror delvis på att
flera kommunsammanslagningar ägde rum under perioden.” En del av förklaringen
till att 1970 års förslag tilldrog sig större uppmärksamhet än förslaget från 1973
bland såväl kommuner som övriga intressenter ligger dock sannolikt på att ambitionerna i 1973 års förslag var lägre än i de tidigare förslagen. Som tidigare nämnts
(avsnitt 4.14) var 1973 års regionplan (som antogs och därefter fastställdes av regeringen i april 1974) en markreservationsplan som inte redovisar sådana konkreta tidsoch investeringsplaner som ingick i de tidigare planförslagen.’ 1 1973 års plan hade
det också, jämfört med tidigare, gjorts en nedbantning av det planerade trafikledssystemet.
Taget i beaktande att 1973 års regionplaneförslag alltså inte hade samma tyngd
som de tidigare förslagen, kan man konstatera den stora ökning av antalet informella
remisser - från organisationer och enskilda - som ägde rum mellan planförslagen
1966 och 1970. För 1966 års regionplaneskiss gick remisstiden ut i april 1969, me-

’ Kommunblocken var grupper av kommuner som avgav gemensamma remissvar på 1966 års regionplaneskiss. De fyra förekommande kommunblocken var Nö-kommunerna (Stockholms nordöstra
förortskommuner), Nackablocket (de sydöstra förortskommunerna) Roslagens centralorter samt Uppsalablocket.
’ År 19.58 omfattade regionplaneområdet 47 kommuner, men genom en utvidgning på 1960-talet
omfattade det år 1966 49 kommuner (trots att flera sammanslagningar ägt rum under tiden). År 1970
fanns i Stockholms län 29 kommuner och fr.o.m. 1 januari 1974 23 kommuner.
’ Detta gäller även för 1958 års regionplan, som endast visade speciellt viktiga och till stor del redan
existerande vägar, som dessutom i de flesta fall ingick i riksvägnätet.
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dan remissvar angående 1970 års regionplaneförslag inkom fram till våren 1972.6
Under tiden däremellan inträffade de betydande förändringar i fråga om ekonomiska
förutsättningar liksom i fråga om attityder gentemot bilismen, som tidigare (avsnitt
5.2,5.3) beskrivits. Det är inte minst därför intressant att jämföra antalet yttranden av
olika kategorier, samt vilka preferenser som uttalades i yttrandena, för dessa två planförslag.
7.1 KATEGORISERINGEN AV ORGANISATIONERNA
De remissinstanser som faller in under kategorin organisationer kan delas upp i en
rad olika underkategorier. Denna indelning i underkategorier är min egen och bygger
på de olika intressen i sammanhanget respektive organisation representerar. Indelningen samt antalet organisationer i respektive kategori visas i tabell 7.2.
Tabell 7.2. Olika kategorier av organisationer som i yttranden över regionplaneförslag uttryckt
åsikter om trafikledsplaneringen.
1958 1966 1970 1973 S:a
Kategori
1
2
18
18
39
Boendeorganisationer
2
0
0
0
2
Friluftsorganisationer
1
0
0
0
1
Företag
1
0
0
0
1
Hyresgästorganisation
Kvinnoorganisation
0
0
1
0
1
0
0
5 5
10
Miljöorganisation
2
1
3
0
0
Motororganisationer
2
2
7
1
12
Näringslivsorganisationer
Planeringsorganisationer
0
0
2
1
3
Politiska organisationer
0
0
22
1
23
0
0
1
1
2
Trafikantorganisation
övrig organisation
0
0
2
0
2
5 3
63
28
99
S:a _ Källa: Landstingsarkivet SLL; Regionplanenämnden inom KSL: inkomna yttranden över regionplaneförslag, Regionplane- och näringslivsnämnden: handlingar rörande förslag till regionplan 1970, handlingar rörande förslag till regionplan 1973.

Till kategorin boendeorganisationer har jag fört organisationer med sitt intresse
kopplat till ett visst geografiskt område inom regionen. De ingående organisationerna
är byalag (se avsnitt 5.2), lokala hyresgästföreningar, bostadsrättsföreningar, villaägarföreningar, trädgårdsstadsföreningar, koloniträdgårdsföreningar och hembygdsföreningar. Gemensamt för dem är att de i sina yttranden främst (och i de allra flesta
fall endast) värnar om den egna lokala miljön, exempelvis genom att protestera mot
planerade dragningar av trafikleder genom eller i närheten av det egna området. HSB,
som ju också representerar ett boendeintresse, har på grund av sin avsaknad av specifik lokal förankring inte medtagits i kategorin boendeorganisationer utan bildar den
egna kategorin hyresgästorganisation
Till kategorin friluftsorganisationer har jag fört Friluftsfrämjandets Stockholmsdistrikt och Stockholms scoutdistrikt, två organisationer som förvisso har stort miljöintresse men som ändå inte kan sägas primärt vara miljöorganisationer i samma
utsträckning som de organisationer jag kategoriserat som sådana; där rör det sig dels
om den etablerade organisationen Svenska Naturskyddsföreningen, dels om grupper
li 1973 års regionplaneförslag gick sedan ut på remiss under tiden mellan november 1972 och februari
1973, och denna närliggande och korta remisstid kan också ha bidragit till att betydligt färre yttranden
inkom över det planförslaget.
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som tillkommit med det uttalade syftet att värna om miljön i någon specifik del av
Stockholmsregionen eller, som i fallet med Stadsmiljögruppen, större delar av densamma.’ En egen kategori - kvinnoorganisation - utgör Fredrika Bremerförbundet,
som uttalade sig generellt mot trafikleder i ett yttrande 1970 års regionplaneförslag.
Motororgunisation~‘rna i materialet är MHF i Stockholms län samt Motororganisationernas samarbetsdelegation, vilken företrädde samtliga de tre stora motororganisationerna M, KAK och MHF. Näringslivsorganisutionernu är främst Stockholms
handelskammare, vars avdelningar i olika förortskommuner gjorde egna uttalanden
över 1970 års regionplaneförslag, samt Stockholms stads hantverksförening, Stockholms läns hantverks- och industridistrikt, Stockholms turisttrafikförbund och Sveriges Grossistförbund. Pluneringsorgunisationer kallar jag de två föreningar som insände egna alternativa planförslag som yttranden över 1970 års förslag. Båda organisationerna, Västerorts intresseförening för trafik- och miljöfrågor (VITOM) och Ägänget (vad detta stod för framgår inte av insända dokument) hade geografisk anknytning till de västra delarna av Storstockholm, men var ändå inte så lokalt fokuserade att de kan sorteras som boendeorganisationer. Till Ä-gängets yttrande var bifogade namnlistor med 1 100 namn för ett slopande av Kungshattsleden.
Förekommande politiska organisationer är lokalavdelningar av de politiska partierna eller deras ungdomsförbund. Dessa engagerade sig nästan uteslutande i samband
med 1970 års regionplaneförslag (undantaget är Moderat ungdom i Täby, som insände ett yttrande över 1973 års planförslag) och i flera fall handlar det om partier som
reserverat sig mot hemkommunens fullmäktigemajoritets yttrande över planförslaget.
Centerpartiet är representerat med nio lokalföreningar och länsavdelningen, folkpartiet med tre lokalföreningar samt FPU Storstockholm, moderaterna med fyra lokalföreningar samt Moderat ungdom i Täby, samt vänsterpartiet kommunistema med tre
lokalföreningar.
Som trafikantorganisation (av annat slag än motororganisation) har jag kategoriserat Gångtrafikanternas Riksförbund, som i yttranden över 1970 och 1973 års planförslag krävde en prioritering av Österleden. Övriga organisationer är Föreningsrådet i Farsta, som var en samarbetsorganisation för ett antal föreningar i Farsta, flera
av dem idrottsföreningar, som i ett yttrande över 1970 års planförslag agerade för ett
slopande av en trafikledsdragning genom ett grönområde, samt Konstnärernas Riksorganisation, som i ett yttrande över 1970 års planförslag krävde “mindre av miljöförstörande biltrafikleder”.
7.2 AKTÖRERNA OCH DERAS STÄLLNINGSTAGANDEN 1958-1973
1 de olika intressenternas som yttranden gjordes i allmänhet flera ställningstaganden,
till olika planerade leder eller till vägnätsplaneringen i en mer allmän mening. Det
sammanlagda antalet ställningstaganden i enskilda frågor för varje aktörskategori
visas i tabell 7.3.

’ Även mellan boendeorganisationer och miljöorganisationer var gränserna ganska flytande. Inte
minst flera av byalagen engagerade sig i frågor som sträckte sig utanför det egna bostadsområdet.
Detta gäller särskilt Fruängens byalag, vars uttalanden över 1973 års regionplan till stora delar sammanfaller med Stadsmiljögruppens.
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Tabell 73. Antalet ställningstaganden i yttrandena över regionplaneförslag 1958-1973 från
olika kategorier av remissinstanser.
Kategorier
1958 1966 1970 1973
S:a
Kommuner
10
53
79
33
175
Kommunala nämnder och förvaltningar
19
0
25
0
6
9
Kommunblock
0
9
0
0
Konferenser
0
1
0
0
1
Kyrkoråd
0
0
3
0
3
Landstingskommunal förvaltning
1
1
0
0
0
227
Organisationer
7
4
151
65
74
Enskilda
2
2
65
5
Namninsamlingar
0
0
3
0
3
Statliga myndigheter
103
17
22
39
25
S:a
36
91
359
129
621
Källa: Landstingsarkivet SLL; Regionplanenämnden inom KSL: inkomna yttranden över regionplaneförslag, Regionplane- och näringslivsnämnden: handlingar rörande förslag till regionplan 1970, handlingar rörande förslag till regionplan 1973.

Även sett till det totala antalet uttalanden i yttrandena över respektive planförslag
intar yttrandena över 1970 års förslag något av en särställning, även om de instanser
som hann inkomma med yttranden över 1973 års förslag också hade tämligen många
olika synpunkter. De olika aktörskategoriernas sammansättning förändrades över
tiden, liksom även deras ställningstaganden; vilket närmare belyses i det följande.
7.2.1 Kommuner, kommunblock och kommunala nämnder och förvaltningar
De tio kommuner* som i sina yttranden över 1958 års regionplaneförslag gjorde uttalanden om vägnätet önskade i flertalet fall en alternativ sträckning för någon redovisad väg. Dessutom önskade Lyhundra kommun en bro till Vätö, medan Stockholm
ville att Årstaleden skulle redovisas i planen och Sjuhundra kommun ville att en väg
på sträckningen Rimbo-Rånäs-Knutby skulle redovisas.
Över trafikledsplaneringen i 1966 års regionplaneskiss finns 53 uttalanden från 34
kommuner’ jämte nio från kommunblock och sex från kommunala nämnder eller
förvaltningar”. Kommunerna i regionens ytterområden yrkade i sina uttalanden
främst på upprustning av vägnätet där. Flera kommuner hade synpunkter på de stora
infarts- och kringfartsleder som ingick i skissen. 1 synnerhet reagerade kommunerna
på Ålstensleden; de flesta kommuner som planerades upplåta mark till denna led hade invändningar mot den i planskissen redovisade sträckningen, medan Sundbyberg
och Stockholms stads gatukontor rentav krävde att den skulle slopas. De kommuner
och kommunblock som berördes av Kungshattsleden önskade också i många fall förändringar i sträckningen. Även Bogesundsleden väckte reaktioner från de kommuner
som skulle beröras av den: medan Lidingö tyckte att leden var bra ville Djursholm
och Österåker ha en annan sträckning. Norrtäljevägen var ytterligare en led som or-

’ Dessa var Lyhundra, Norrtälje, Nynäshamn, Sjuhundra, Stockholm, Sundbyberg, Vallentuna, Vaxholm, Västerhaninge. och Österåker.
’ Blidö, Botkyrka-Grödinge, Danderyd, Djursholm, Ekerö, Färingsö, Gustavsberg, Huddinge, Håbo,
Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Rimbo, Roslags-Länna, Salem. Sigtuna, Sollentuna. Solna.
Sorunda, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Uppsala. Vallcntuna, Vaxholm, Väddö, Västerhaninge, Ösmo, Österhaninge och Österåker.
I0 Stockholms stads generalplaneberednings kansli stod för fem av dessa uttalanden, Stockholms stads
gatukontor för ett.
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sakade viss oenighet bland kommunerna - Danderyd förordade en sträckning som
Djursholm uttryckligen motsatte sig.
28 kommuner gjorde sammanlagt 79 uttalanden över trafiklederna i 1970 års planförslag medan 12 kommunala myndigheter gjorde 19.” Även den här gången uttryckte de mer perifera kommunerna - både norr och söder om Stockholm - att större
satsningar borde göras på trafikleder i deras delar av regionen. 1 synnerhet Haninge
kommun, som stod för tio uttalanden, ville ha fler leder och prioriteringar av de planerade lederna i närområdet. Många kommuner som berördes av Kungshattsleden
hade synpunkter på den; flera ville att dess sträckning skulle omprövas, men det
framhölls också att leden borde prioriteras. Flera kommuner och kommunala nämnder önskade att även Österleden skulle prioriteras. Oenighet rådde om Inre tvärleden:
Solna kommun ansåg att den borde prioriteras, medan Danderyd och Sollentuna
(både kommunfullmäktige och hälsovårdsnämnden) ville att den slopades. Sundbyberg ansåg att man skulle avvakta med Inre tvärleden, Vaxholm att den borde omprövas. Botkyrka och Huddinge kommuner ansåg att Flottsbroleden (en planerad led
i sydvästra Stockholmsområdet som ibland även kallades Salemsleden) borde ges
hög prioritet och tidigareläggas i planeringen. Hälsovårdsnämnden i Sollentuna menade i sitt yttrande att en mindre folkmängd än planerat i kommunen skulle innebära
att behovet av miljöstörande trafikleder minskade.
Över trafiklederna i 1973 års regionplaneförslag gjorde 15 kommuner sammanlagt
33 uttalanden.” Återigen önskade flera kommuner i ytterområdena bättre vägförbindelser. Lidingö önskade en prioritering av Norra Länken och Österleden, medan Ekerö förordade en prioritering av Huvudstaleden och Danderyd en prioritering av Yttre
tvärleden. Danderyd upprepade samtidigt sitt önskemål om ett slopande av den Inre
tvärleden.
7.222 Organisationer, enskilda och namninsamlingar
De organisationer som yttrade sig i trafikledsfrågor över 1958 års regionplaneförslag
var Lovö hembygdsförening och Stockholmstraktens hembygdskrets, som båda önskade en alternativ sträckning för en planerad väg över Lovön och en bro till Brommalandet, Nynäshamns fastighetsaktiebolag som ville ha en alternativ sträckning för
en infartsväg till Nynäshamn, samt Stockholms handelskammare och Sveriges Grossistförbund som båda menade att det planerade vägnätet var underdimensionerat. Två
privatpersoner skrev också inlagor angående planförslagets vägnät; båda önskade en
annan sträckning för en delsträcka av Nynäsvägen.
1 yttranden över 1966 års regionplaneskiss önskade Mälarhöjden-Hägerstens villaförening en prioritering av Kungshattsleden och ett slopande av Ålstensleden. Stockholms handelskammare menade att Österleden var angelägen, medan Stockholms
turisttrafikförbund föreslog en led mellan Rindön och Värmdölandet. Dessutom yttrade sig två journalister (som jag kategoriserat som privatpersoner) som lade fram
” Kommunerna var Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Gustavsberg, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö,
Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sorunda, Stockholm, Sundbyberg,
Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplandsväsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Västerås, Ösmo och
Österåker. De kommunala myndigheterna var byggnadsnämnderna i Botkyrka, Nacka, Sigtuna och
Sollentuna, fritidsnämnden i Botkyrka, gatu- och parknämnden i Nacka, gatunämnden i Stockholm,
hamnstyrelsen i Stockholm, hälsovårdsnämnderna i Botkyrka och Sollentuna, miljöberedningen i
Stockholm samt skönhetsrådet i Stockholm.
” Dessa kommuner var Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nynäshamn, Sigtuna, Solna, Sorunda, Sundbyberg, Vallentuna, Vaxholm och Ösmo.
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var sitt ledförslag: Hans Berglund i Dagens Nyheter föreslog en led mellan Märsta
och Södertälje över Järfälla och Mälaröama, medan Kurt Bergengren i Aftonbladet
föreslog att man skulle pröva en utsträckt östlig led över Bollmora-Nacka-BooLidingö-Djursholm-Stocksund-Danderyd-Sörento~Jä~astaden.
Det är i samband med 1970 års regionplaneförslag som ett verkligt omfattande
engagemang i frågan gör sig gällande från olika organisationers sida, liksom även
från privatpersoner. Inte mindre än 53 organisationer inkom med sammanlagt 151
uttalanden i trafikledsfrågor, medan 60 enskilda inkom med sammanlagt 65 synpunkter. Dessutom inkom tre protestlistor mot olika planerade leder: en skrivelse
med 1 275 namn krävde ett slopande av Essingeledens Brommagren, en annan med
505 namn krävde en alternativ sträckning av Nynäsvägen medan den tredje med
1 100 namn - som var bifogad Ä-gängets yttrande - krävde att Kungshattsleden slopades.
De 18 boendeorganisationerna gjorde tillsammans 31 uttalanden, varav de allra
flesta handlade om att någon led borde utgå. Bland annat menade flera organisationer
att Essingeledens Brommagren, Huvudstaleden, Salemsleden/Flottsbroleden och
Skarpnäcksleden skulle slopas. Flera var negativa till Kungshattsleden och önskade
att den, om den måste byggas, antingen lades i tunnlar eller flyttades västerut. Även
de på längre sikt planerade Fågelöleden och Kärsöleden mötte motstånd. 1 allmänhet
protesterade de olika boendeorganisationerna mot ledförslag i det egna närområdet.
Bland friluftsorganisationerna ansåg Friluftsfrämjandet i Stockholm att en
delsträcka av Hanstaleden skulle slopas samt att Kungshattsleden skull dras i tunnel.
1 det senare yrkandet instämde Stockholms scoutdistrikt, som dessutom menade att
Kärsöleden skulle omprövas och att Ågestavägen skulle dras i en annan sträckning.
HSB ansåg i sitt yttrande att Kungshattsleden och Österleden skulle skjutas på
framtiden, och att genomfartsleder för rikstrafik skulle föras utanför och väster om
regionen (över Strängnäs-Enköping respektive Katrineholm-Köping och EnköpingNorrtälje).
Fredrika Bremerförbundet i Stockholm ansåg att “dyrbara och förfulande trafikleder över vattnet och en alltmer ökande bilträngsel på gatorna måste undvikas” och att
Stockholm måste avlastas från det “i längden förödande” trafiktrycket.
Bland miljöorganisationerna krävde Aktion Huvudstaleden “färre miljöförstörande trafikleder” (men uttalade sig, sitt namn till trots, inte specifikt mot Huvudstaleden). Kommittén för bevarande av Storstockholms sydöstra friluftsområden (KSSF)
krävde slopande av Skarpnäcksleden samt av alla planer på motorvägar till FisksätraÄlta och Saltsjö-Duvnäs. Stadsmiljögruppen och Svenska Naturskyddsföreningen
föreslog att Österleden skulle läggas i tunnel. Svenska Naturskyddsföreningen menade att även Norra länken borde läggas i tunnel, att Kungshattsleden inte borde gå
över Lovön samt att Nynäsvägen, Ågestavägen och Sigtunaleden skulle ges altemativa sträckningar. Täby miljö önskade en alternativ dragning av Ullnaleden, men menade att Bergstorpsvägen mellan centrala Täby och Kyrkbyn var angelägen.
MHF i Stockholms län och Motororganisationernas samarbetsdelegation ansåg att
Österleden borde prioriteras medan Kungshattsleden borde flyttas västerut. MHF
menade också att Essingeledens Brommagren borde byggas samt att samordning
borde ske mellan berörda parter angående en västligare Mälaröled. Motororganisationernas samarbetsdelegation ansåg att ledbehovet i stort sett hade beaktats i planförslaget.
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Sammanlagt 1.5 uttalanden gjordes av näringslivsorganisationer. Stockholms handelskammare menade att Inre tvärleden, Norrtäljevägen och Österleden skulle prioriteras i trafikledsutbyggnaden,
medan Kungshattsleden borde flyttas till ett västliga0
re läge och även Agestavägen läggas i en annan sträckning än den planerade. Fyra av
handelskammarens lokalkommittéer gjorde egna yttranden där de främst önskade
prioriteringar av leder i den kommunen. Stockholms stads hantverksförening och
Stockholms läns hantverks- och industridistrikt ansåg båda att prioriteringar skulle
göras av Nynäsvägen och Österleden.
Planeringsorganisationen VITOM menade i sitt yttrande att en bandstadsstruktur
skulle anordnas baserad på trafiklederna E4, Essingeleden och El8 (jämte vissa jämvägs- och tunnelbanelinjer), samt att vägförbindelserna mellan nordvästra och sydvästra Stockholm i första hand borde dimensioneras för riks- och distributionstrafik.
VITOM ville slopa Essingeledens Brommagren och de mer långsiktiga Fågelöleden
och Kärsöleden, medan Kungshattsleden antingen borde slopas eller läggas längre
västerut. Organisationen ville också ha en ändrad sträckning för Huvudstaleden. Däremot ställde man sig positiv till den västliga Mälaröleden och till en förlängning av
Essingeleden från Karlberg till E4 vid Frösunda. Ä-gänget, den andra planeringsorganisationen i materialet, krävde i sitt yttrande ett slopande av Kungshattsleden.
Av de sammanlagt 63 uttalanden i ledfrågor som gjordes av de 22 politiska organisationerna i materialet stod de tio centerpartiföreningarna för 46, de fem folkpartistiska föreningarna (inklusive FPU Storstockholm) för sju, de fyra moderatföreningarna för fyra och de tre vpk-föreningarna för sex uttalanden. 1 allmänhet uttalade sig
lokalföreningarna främst om leder i det egna närområdet. Centerpartiet i Stockholms
län ville, liksom flera av de kommunala centerföreningarna, att Österleden, Inre
tvärleden, Flottsbroleden och Vendelsövägen slopades, att Kungshattsleden flyttades
västerut eller slopades samt att Ågestavägens sträckning ändrades. Centern ville prioritera infartsvägar som Norrtäljevägen och Nynäsvägen och flera perifera vägar i regionen.
Flera av folkpartiets lokalföreningar motsatte sig Kungshattsleden i den planerade
sträckningen över Lovön. FPU Storstockholm ville inte heller att Österleden skulle
gå över Djurgården. Folkpartiet i Vallentuna önskade dock bättre förbindelser med
staden.
Inte heller moderaterna på Ekerö ville ha Kungshattsleden i en sträckning över
Lovön. Farstamoderaterna instämde med många andra organisationer i att Ågestavägens sträckning skulle ändras, medan moderaterna i Stockholm menade att Österleden var angelägen och borde ges hög prioritet.
Vänsterpartiet kommunistemas lokalföreningar var i sina yttranden negativa till
flera planerade leder, däribland Kungshattsleden och Skarpnäcksleden.
Bland de övriga organisationer som yttrade sig över trafiklederna i 1970 års regionplaneförslag fanns Gångtrafikanternas Riksförbund, som ansåg att Österleden var
mycket angelägen och borde högprioriteras, Föreningsrådet i Farsta som verkade för
ett slopande av Ågestavägen samt Konstnärernas Riksorganisation, som allmänt önskade “färre miljöförstörande trafikleder”.
Av de enskilda personer som skrev till regionplanekontoret angående planförslaget krävde 14 att Kungshattsleden slopades - ett krav som även framfördes i en tidningsinsändare - medan 15 andra brevskrivare krävde att leden lades i en annan
sträckning - i allmänhet en västligare än planförslagets. Två privatpersoner föreslog
att Kungshattsleden lades i tunnel, medan en ansåg att den både skulle läggas i tunnel
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och flyttas västerut. Sju brevskrivare tog upp Österleden, varav fyra ville att den slopades, två att den inte skulle gå över Djurgården, medan den återstående var positiv
till leden. Övriga leder som togs upp i några brev vardera var Inre tvärleden, Huvudstaleden, Norra länken, Essingeledens Brommagren och Ågestavägen; det handlade i flertalet fall om att leden borde läggas i alternativ sträckning, tunnel etc.
Över 1973 års regionplaneförslag yttrade sig 18 boendeorganisationer, som sammanlagt gjorde 34 uttalanden. Nio bostadsrätts- och fastighetsägarföreningar avstyrkte markreservationen för den planerade leden mellan Bergslagsvägen och Järvastaden, som de menade skulle framtvinga en Mälarled. Fruängens byalag gjorde 15
uttalanden, bland annat om att Kungshattsleden, Österleden, Essingeledens Brommagren och delar av Huvudstaleden och Inre tvärleden borde utgå samt att Norra och
Södra Länken borde läggas i tunnel. Flera boendeorganisationer önskade att någon
led i deras närområde skulle slopas eller få ändrad sträckning, medan andra uttalade
sig allmänt om behovet av bussfiler och åtgärder mot trafikbuller.
Av miljöorganisationernas sammanlagt 20 uttalanden stod Stadsmiljögruppen för
14. Stadsmiljögruppen, vars uttalanden till stor del sammanföll med Fruängens byalags, yrkade att Kungshattsleden, Österleden, Yttre tvärleden och Essingeledens
Brommagren skulle utgå liksom delar av Huvudstaleden och Inre tvärleden. 1 flera
fall hänvisade till att dessa leder i stället skulle tas upp i målsättningsdiskussionen
inför nästa regionplan. Stadsmiljögruppen önskade även busskörfält i leder samt föreslog några alternativa ledsträckningar. Ett par lokala miljögrupper i norrorterna
krävde ett slopande av Inre tvärleden, medan andra grupper hade mer generella önskemål om begränsningar av bilismen.
MHF uttalade att Essingeledens Brommagren och Österleden borde prioriteras
samt att en samordning med annan planering skulle ske angående en Mälarled.
Stockholms handelskammare menade att lederna ingående i Ringen samt en Mälarled
skulle ges hög prioritet, för att innerstaden skulle avlastas från genomfartstrafik.
Även planeringsorganisationen VITOM ansåg att reservat skulle göras för en Mälarled.
Den enda politiska organisation som uttalade sig om trafikleder i 1973 års plan var
Moderat ungdom i Täby, som hade ett ledförslag (Amingeleden öster om Täby) samt
önskade en utvidgad sträckning för Yttre tvärleden. Gångtrafikanternas Riksförbund
krävde liksom tidigare en utbyggnad av Österleden.
Av de tre brevskrivare som hade synpunkter på trafikledsplaneringen ville en att
Norra länken endast byggdes väster om Uppsalavägen medan de övriga önskade alternativa sträckningar för Kungshattsleden.
7.2.3 Statliga myndigheter
Till aktörskategorin statliga myndigheter hör de statliga ämbetsverken, men även
länsstyrelsen och övriga länsmyndigheter samt militära myndigheter, förvaltningar
för kungliga slott och markområden etc. Angående 1958 års regionplaneförslag gjorde nio myndigheter sammanlagt 17 uttalanden om trafikleder. Vägverket efterlyste i
sitt yttrande en definition av begreppet motorväg, samt önskade att några vägar som
medtagits i riksvägnätet även redovisades i regionplanen. Riksantikvarieämbetet
önskade att varsamhet gentemot fornlämningar och kulturlandskap visades vid utbyggnad av vägnätet. Djurgårdsförvaltningen ville att Österleden slopades, medan
ståthållarämbetena vid Drottningholms och Ulriksdals slott önskade att vägnätet inte
skulle ingrepp i områden hörande till slotten. Chefen för försvarsstaben yrkade att
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planerade leder och trafikplatser i närheten av Karlberg inte skulle göra intrång på
försvarets mark där, samt på att planerade vägar över Järvafältet skulle slopas. Lantmäteristyrelsen ifrågasatte om de ekonomiska förutsättningarna för det planerade
vägnätet fanns, medan länsarkitekten önskade att lägen för parkering i anslutning till
infartslederna redovisades i planen.
Åtta statliga myndigheter gjorde sammanlagt 22 uttalanden om trafikleder i
remissvar över 1966 års regionplaneskiss. Av dessa stod Vägverket för åtta, som
främst handlade om alternativa sträckningsförslag för olika leder. Även länsarkitekten föreslog ändrade lägen för ett antal leder. Civilförsvarsstyrelsen, länsläkaren och
Postverket ansåg samtliga i sina yttranden att det behövdes ett starkare vägnät än det
planerade. 1 övrigt hade Kammarkollegiet synpunkter på några leders utformning
medan Karolinska institutet föreslog en led vid Brunnsviken.
1 remissvaren över 1970 års trafikplaneförslag stod länsstyrelsen för 25 av sju förekommande statliga myndigheters sammanlagt 40 uttalanden om trafiklederna. De
flesta av länsstyrelsens uttalanden handlade om alternativa sträckningar för Kungshattsleden samt för några infartsleder och vägar i regionens ytterområden. Vägverket
önskade en prioritering av Kungshattsleden. Naturvårdsverket ville att Ågestavägens
sträckning ändrades, och - liksom även riksantikvarieämbetet - att Kungshattsleden
lades i en annan sträckning för att skona Lovön; Riksantikvarieämbetet ville även att
Österleden slopades medan Naturvårdsverket accepterade en Österled i tunnel. Djurgårdsförvaltningen önskade att Österleden, och även Bogesundsleden, omprövades.
Försvarsstaben ville ha samordning mellan regionplaneringen och den militära planeringen beträffande Kungshattsleden.
Endast fyra statliga myndigheter yttrade sig i trafikledsfrågor över 1973 års regionplaneförslag. Av totalt 25 uttalanden stod Vägverket för 17: verket efterlyste en
helhetssyn på vägsystemet i regionen, yttrade att en Mälarled behövs samt angav
alternativa sträckningar för ett antal vägar i regionens ytterområden. Vägverket hade
även några synpunkter på vilka vägar som borde redovisas i regionplanen. Även Naturvårdsverket hade en del synpunkter, dels av mer allmän natur - avgas- och bullerproblem - och dels beträffande några leders föreslagna sträckningar, däribland
Kungshattsledens och Österledens. Djurgårdsförvaltningen var fortfarande negativ
till Österleden medan Domänverket önskade en annan sträckning för Kungshattsleden än de som föreslogs i planen.
7.2.4 övriga remissinstanser
De remissinstanser som yttrade sig över vägar och trafikleder i planförslagen och
som hittills inte berörts är en konferens om 1966 års regionplaneskiss, arrangerad av
regionplanekontoret, tre kyrkoråd som yttrade sig över 1970 års regionplaneförslag
samt en landstingskommunal nämnd - trafiknämnden inom Stockholms läns landsting - som yttrade sig över 1973 års regionplaneförslag. Vid konferensen om regionplaneskissen framkom önskemål om att den planerade Bogesundsleden borde få en
annan sträckning än den planerade. De tre kyrkoråden önskade slopanden eller ändrade sträckningar för leder. Landstingets trafiknämnd önskade ett reservat för Kungshattsleden.
7.3 AKTÖRSKATEGORIERNAS ARGUMENT 1958-1973
Man kan konstatera att de olika aktörskategorier som förekommer i materialet för
hela perioden 1958-1973 har varit tämligen konsistenta i sina ställningstaganden.
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Detsamma gäller för de argument de framförde i sina yttranden. Mest positiva till
trafikledsutbyggnaden var motororganisationerna, handelskammaren med dess lokalkommittéer samt kommuner i de yttre delarna av regionen. Argumenten för Österleden och de övriga delarna av Ringen var avlastning av innerstaden och förbättrande
av kommunikationerna mellan Nackaområdet och regionens centrala delar. Även de
västliga kringfartslederna motiverades med avlastningsfunktioner, samtidigt som
deras effekter för att knyta samman de norra och södra regiondelarna framhölls. De
mer perifera lederna sågs av flera kommuner utanför det egentliga Storstockholmsområdet, inte minst i den södra regiondelen, som mycket viktiga för näringslivsutvecklingen.
De intressenter som motsatte sig trafikleder var dels sådana som skulle drabbas direkt av ledens sträckning, som villaägareföreningar, byalag etc., och dels sådana som
mer generellt värnade om kvarvarande naturområden. Byalagen agerade främst beträffande sin lokala miljö men framförde även i flera fall synpunkter på större ledsystem (t.ex. Ringen, Kungshattsleden) och även på leder utanför deras eget närområde. Motståndarna till utbyggnaden av specifika leder var i allmänhet konstruktiva i
sin kritik, genom att föreslå alternativa sträckningar eller utformningar.‘3
De som uttalade sig mot vägutbyggnader i 1958 och 1966 års planförslag gjorde
detta utifrån sitt eget lokala intresse - ett mer principiellt motstånd mot trafikleder
och bilism kan skönjas först i yttrandena över 1970 års planförslag; dock handlar det
även där i första hand om missnöje med specifika leders intrång på det egna närområdet eller något värdefullt natur- eller kulturområde. Vissa ledförslag ådrog sig kritik
av nära nog samtliga intressenter, även sådana - som näringslivs- och motororganisationerna - som annars förespråkade ett starkare vägnät. 1 flera fall utgick sådana
ledförslag ur den aktuella planeringen; i 1966 års planskiss handlar det om Ålstensleden, i 1970 års planförslag om Kungshattsledens sträckning norr om Ullnasjön, Ullnaleden och Ågestavägen, samt i 1973 års förslag om Magelungsvägen mellan Älvsjö och Farsta. 1 fråga om de leder som utgick efter remissförfarandet över 1970 års
planförslag anförde regionplanekontoret ekonomiska skäl eller hänsyn till en jämfört
med tidigare dämpad prognos beträffande befolknings- och bebyggelseutveckling.‘4
En samtidig effekt blev dock att man tillmötesgick opinionen mot den kontroversiella
trafikleden.
Den mest betydande förändringen över tiden är den formering av ett intresse för
den egna närmiljön och för bevarandet av regionens grön- och friluftsområden som
först kom till uttryck i remissyttrandena över 1966 års planskiss men som fått sitt
verkliga genomslag i yttranden över 1970 års planförslag. Förutom ökningen av engagemanget från boende- och miljöorganisationer skall här även nämnas de lokala
politiska organisationer som uttalade sig över 1970 års förslag. Centerpartiet stod för
den helt överväldigande delen av uttalandena från politiska organisationer, och dess
lokalföreningar hade ofta synpunkter som sammanföll med boende- och miljöorganisationernas. Centerpartiet motsatte sig många av de stora ledprojekten inom Storstockholm, medan man däremot förespråkade en upprustning och utbyggnad av väg” Janerik Gidlund (1978), som i sin avhandling undersöker aktionsgrupper och andra temporära politiska organisationer, gör en distinktion mellan mer ideellt orienterade Issue-grupper och särintressegrupper. En renodlad sådan distinktion förefaller dock vara svår att göra beträffande flera av de organisationer som yttrat sig över regionplaneförslagen.
” Landstingsarkivet SLL; Regionplane- och näringslivsnämnden: Handlingar rörande förslag till
regionplan 1970. F3A:9. Regionplanekontorets kommentarer till yttranden.
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nätet i regionens mer perifera delar. Centerrörelsen är den partipolitiska kraft som
visat en tydlig profilering i regionplaneförslagens vägfrågor, medan övriga i materialet förekommande partier främst uttalar sig om enstaka kontroversiella leder. Centerpartiföreningarnas yttranden ligger i linje med centerns agerande inom landstinget
och dess planeringskommitté (se avsnitt 5.3) liksom även med partiets agerande inom
de nämnder inom Stockholms stad som ansvarade för trafik- och stadsplaneringsfrågor (se avsnitt 5.2).
Studien av yttranden över regionplaneförslagen indikerar att området från perioden runt år 1970 kännetecknades av en större komplexitet, med fler kategorier av
aktörer som försökte påverka utvecklingen. Regionen liknar i det avseendet i hög
grad Stockholms stad.
7.4 SAMMANFATTNING
En studie av yttranden över de under perioden förekommande regionplaneförslagen
visar hur antalet informella remissinstanser ökade kraftigt mellan utställandena av
1966 respektive 1970 års planförslag. De handlade till stor del om lokala intressenter
(byalag etc.) som motsatte sig trafikleder i sin närmiljö, samt även om intressenter
som ville värna om hotade natur- och friluftsområden i regionen. Centerpartiets lokalföreningar var mycket aktiva som informella remissinstanser och hade ofta gemensamma preferenser med de olika boende- och miljöorganisationerna. Handelskammaren och motororganisationerna var i allmänhet positiva till utbyggnaden av
trafikleder som de menade skulle avlasta Stockholms innerstad. Även kommuner i
regionens periferi var positiva till trafikleder som skulle kunna ge dem bättre kommunikationer och därmed främja deras näringsliv. Ofta hade de kritiska remissinstanserna en konstruktiv attityd och föreslog alternativa sträckningar och utformningar av
de leder de motsatte sig.
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8 SLUTSATSER
Som nämndes i inledningen utgör den här licentiatuppsatsen den första delen av ett
avhandlingsprojekt som avses fortsätta med en på ett antal fallstudier baserad doktorsavhandling. Licentiatuppsatsens syfte är att ange förutsättningarna för den kommande forskningsuppgiften, genom att beskriva det mer allmänna historiska förloppet, de institutionella och organisatoriska ramverket samt de aktörskategorier som
engagerade sig i planeringsprocessen. Av detta följer att licentiatuppsatsen är deskriptiv till sin karaktär, medan den djupare och mer långtgående analysen kommer
att sparas till doktorsavhandlingen. 1 det följande kommer jag emellertid att redovisa
och diskutera de slutsatser jag ändå menar är möjliga att dra av arbetet så här långt.
Genomgången av de kommunala och regionala trafikplaner som framtagits för
Stockholm respektive Storstockholmsregionen visar att stora skillnader förelåg från
tid till annan i fråga om trafikledssystemets omfattning. Dock kan man urskilja några
principer för planeringen som gällde under hela undersökningsperioden. Kollektivtrafiken förväntades under hela perioden ombesörja huvuddelen av arbetsresorna till
cityområdet. Trafiklederna skulle föra trafik mellan olika områden, medan trafiken
inom dessa områden skulle begränsas. Relativt få men kapacitetsstarka trafikleder
planerades för såväl infarts- som ringleds- och genomfartsfunktioner. En balans eftersträvades mellan kapaciteten hos infartslederna, innerstadens gatunät samt parkeringsplatserna.
Variationerna över tiden har gällt vilka trafikmängder som ansetts kunna förväntas
respektive tolereras. Här skedde en omsvängning från en tämligen försiktig hållning
till en mer positiv i slutet av 1950-talet, och sedan ytterligare en svängning i riktning
mot en allt mer restriktiv hållning från slutet av 1960-talet. Den mer bilanpassade
planeringen från senare delen av 1950-talet kan sättas i samband med den kraftiga
ökningen av antalet bilar och prognoser om fortsatt tilltagande bilism. Vad som
emellertid också kan tillmätas betydelse i sammanhanget är de förenade bil- och detaljhandelsintressenas kampanjer för tillgänglighet till city med bil, samt det nära
samarbete i stadsplanefrågor mellan ledande politiker och chefstjänstemän som
etablerades inom organ som generalplaneberedningen. Värt att notera är att alla de tre
kategorierna toppolitiker, chefstjänstemän och näringslivsföreträdare fanns representerade på den studieresa till USA som dokumenterades i Bilstaden.
Den nära kontakten mellan borgarråd och chefstjänstemän ledde till en förskjutning av den reella makten över viktiga politikområden - exempelvis cityomvandlingen och planeringen för trafikleder - från stadskollegium och stadsfullmäktige till
trängre kretsar kring de viktigare borgarråden. Genom att borgarrådsberedningen och
andra politiska nämnder tillsattes proportionellt fanns ofta en viss intressegemenskap
mellan borgarråd från olika partier kring sakpolitiska frågor, som exempelvis stadsbyggnads- och trafikledsfrågorna. Det finns alltså indikationer på att det inom Stockholms stad etablerades en planerings- och beslutsstruktur där det i praktiken var en
liten grupp av elitpersoner som i förväg fattade och förankrade beslut, något som
också har hävdats av tidigare författare - Anton (1973, Hall (1985), Gullberg (1990,
1998).’ Även på den regionala nivån utövade samma grupp, genom Stockholms do-

’ Ingemar Elander (1991), som i en uppsats om socialdemokratins relation till samhällsplaneringen
refererar till Anton och Hall. stöder ‘3 huvudsak” bilden av ett avideologiserat elitstyre men menar att
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minerande ställning, ett stort inflytande. Det är värt att notera att den nya landstingsorganisationen till stora delar utformades med den administrativa strukturen i Stockholms stad som förebild, med landstingsråd som nämndordföranden och föredraganden inför ett formellt verkställande organ - “eight more ‘little monarchs’ to govem
the Stockholm region”, som Anton (1975) uttrycker saken.
Sänkningen av ambitionsnivån i trafikledsplaneringen, som blev en realitet på både kommunal och regional nivå från omkring 1970, kan ges tre förklaringsgrunder.
De ekonomiska förutsättningarna försämrades, genom Hörjelöverenskommelsens
inkluderande av tunnelbaneutbyggnaden i statsbidragen för vägbyggen, den allmänt
minskande statliga medelstilldelningen samt påfrestningarna av cityomvandlingen.
En bidragande faktor var även att Essingeledens kostnader under 1960-talet blev väsentligt högre än de kalkylerade. Befolkningsökningen stagnerade och förbyttes för
några år i en minskning, vilket kullkastade 1960~talets trafikprognoser. Dessutom
skedde en förändring i opinionen.
Denna opinionsförändring är viktig. Den blev märkbar redan i början av 1960talet, men omfattade då i första hand elitpersoner av olika slag. En mer folklig och
radikaliserad rörelse uppkom under senare delen av 1960-talet, samtidigt som de förändrade preferenserna hos stora delar av befolkningen även avspeglades i att politiska partier med en alternativ syn på stads- och trafikutvecklingen rönte stora framgångar i valen. Detta medförde att de partier som under 1960-talet drivit fram cityomvandling och trafikutbyggnader omkring 1970 gjorde en omorientering för att
möta den förändrade opinionen. Ett generationsskifte skedde nu inom flera partier,
inte minst inom den stockholmska socialdemokratins ledning, och en ny beslutsstil
tog form som skilde sig markant från den tidigare. Inom trafikplaneringen tog detta
sig uttryck i de samråd med medborgarna, representerade av lokala föreningar etc.,
som under 1970-talet blev ett centralt element vid framställandet av en ny trafikplan
för Stockholm.
Något som är viktigt att uppmärksamma är att generalplaneberedningens trafikpolitiska kommitté, som efter erfarenheterna av City 67 skulle ompröva 1960-talets
planering, tillsattes sommaren 1968, alltså innan de vikande befolkningstalen började
bli ett argument, och i riktlinjerna för kommitténs arbete talades om trafikbuller, luftföroreningar etc som “miljöfaktorer som kräver restriktiva bedömningar och omsorgsfull planering både vid omdaning av äldre stadsdelar och nyplanering. (---)
Högre anspråk på god stadsmiljö och hög funktionsduglighet” skulle leda till
“omprövning och revidering av trafikplaneringen.“’ Detta kan tolkas som ett försök
att tillmötesgå den växande negativa opinionen mot stadens trafikplanering. Det är
kanske i så fall symptomatiskt att man som form för denna omprövning valde en
nämnd med expertutskott sammansatt på precis samma sätt som de organ som ansvarat för den dittillsvarande politiken. 1 rapporten Innerstadstrafiken (1970), där det
omtalades att miljökraven skulle få en dominerande plats i trafikplaneringen, räknade
man fortfarande med en framtida befolkning på 2-23 miljoner i Storstockholm. Det
är först under 1970-talets första år som den vikande befolkningstrenden, med dess
konsekvenser för trafikutvecklingen, började uppmärksammas av politiker och planerare. Däremot bör konsekvenserna av Hörjelöverenskommelsen och av de dyrbara
även de politiska partiernas interna beslutsprocesser måste beaktas. Denna invändning kommer jag att
ta fasta på i undersökningens fortsättning.
* SA, Generalplaneberedningens arkiv A3:3: Trafikpolitiska kommitténs protokoll 1968-08-29,
bilaga: borgarrådet Hallerbys “PM angående trafikplaneringen” 1968-04-03.
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byggprojekten i City ha varit viktiga faktorer bakom en omprövning av trafikutbyggnaden redan under slutet av 1960-talet.
Att mäta de olika förklaringsgrundernas relativa styrka låter sig inte göras i föreliggande arbete. Samtliga nämnda förklaringsgrunder har säkert haft inverkan på omorienteringen i trafikplaneringen omkring 1970. Att det förändrade opinionsläget
spelade en stor roll visas dock av den tidigare nämnda förändringen i beslutsförfarandet, då samråd med medborgarna infördes. Skeendet kan tolkas som att den tidigare, mer slutna modellen för planering och beslutsfattande förlorade mycket av sin
legitimitet omkring 1970, och att den nya öppenheten var ett försök att återfå legitimiteten från allmänheten.
På den regionala nivån var planerna inte juridiskt bindande - de hade, om man så
vill, inte samma institutionella karaktär som de kommunala planerna - utan hade
snarare en vägledande funktion. Under senare delen av 1960-talet, då processen att
bilda storlandstinget var i full gång, såg (som nämndes i avsnitt 5.3) regionplanedirektören förändringen som en möjlighet för regionplaneringen att bli mer styrande för
den regionala utvecklingen. Möjligen var det också en intention hos de politiker som
under 1960-talet fattade besluten om storlandstingets organisation. Men efter 1966
års ambitiösa planskiss formerades ett motstånd, som - genom boendeorganisationer,
miljöorganisationer, politiska föreningar etc (se kapitel 7) - hunnit bli välorganiserat
och välartikulerat när 1970 års planförslag presenterades och remissbehandlades. De
landstingspolitiker som vid samma tid fick överta ansvaret för regionplaneringen
retirerade då från dess ambitioner, vilket fick till följd att den regionplan som slutligen kunde antas 1973 var ett vagt, mer oprecist dokument som endast skulle illustrera möjliga framtida utvecklingslinjer. Det skall uppmärksammas att det på den regionala planeringsnivån inte krävdes några radikala förändringar i beslutsprocessen: de
nya intressen som formerades kanaliserade sina åsikter och ställningstaganden via det
befintliga remissförfarandet.
Om mina resultat relateras till John Friedmanns planeringstraditioner (avsnitt 1 S)
får man konstatera att den socialreformatoriska och den policyanalysorienterade traditionen svårligen går att särskilja från varandra i trafikledsplaneringen. Båda kännetecknas av imiktning på effektivitet och vetenskaplig expertis, medan skillnaden
ligger i att den socialreformatoriska planeringen har en normativ social aspekt som
den policyanalysinriktade saknar. 1 de tidigaste plandokumenten i studien finns de
tydligaste inslagen av socialreformatoriskt tänkande - att befolkningen bör prioritera
bostad framför bil etc. - medan den mer objektiva policyanalysen blir tydligare från
och med 1960 års trafikledsplan. Social Zearning, där planeringen bygger på en dialog mellan planerare och berörda, blev ett inslag i den kommunala planeringen i
början av 1970-talet genom samråden med medborgarna inför trafikplaneringen.
Även i regionplaneringen infördes element av social learning genom konferenser,
broschyrer med uppmaningar till diskussioner m.m. Social mobilisering har inte förekommit som ett av myndigheterna sanktionerat planeringskoncept (vilket ju ligger i
sakens natur), men har förekommit genom den alternativa planering som bedrevs av
oberoende organisationer, som VITOM och vissa byalag (se kapitel 7). Policyanalystraditionen levde dock samtidigt vidare och förfinades genom att nya aspekter på
trafikplaneringen som fördes fram omkring år 1970 - avgas- och bullernormer, sam-

120

hällsekonomiska lönsamhetsberäkningar etc. - togs upp som delar av planerarnas
expertis.”
Relaterat till Rothstein (1994) och hans typologi av modeller för legitimitet i genomförandeprocessen får sägas att den korporativa modellen i viss mån är applicerbar på mina resultat för perioden fram till omkring 1970, men i lika hög grad gäller
nog detta för den professionella modellen. Företrädare för näringslivet hade genom
handelskammaren ett avsevärt inflytande över trafikplaneringen i Stockholm, men
det inflytande som utövades av experterna inom generalplaneberedningen förefaller
också ha varit mycket stort. Experterna tycks också ha utgjort en mer homogen grupp
än näringslivsföreträdarna. Händelserna omkring 1970 kan som tidigare nämnts tolkas som ett uttryck för en legitimitetskris för den dittillsvarande beslutsstrukturen,
och man försökte därför finna nya former som kunde tillerkännas högre legitimitet
hos allmänheten.
En intressant skillnad mellan den kommunala och den regionala nivån ligger i deras respektive strategier för att hantera den uppkomna legitimitetskrisen. Medan man
på kommunal nivå börjar eftersträva nya beslutsformer (efter att ha misslyckats med
att lösa problemen inom ramarna för de gamla) valde de politiskt ansvariga på den
regionala nivån att möta det ökande ifrågasättandet genom icke-beslut; genom att i
och med 1973 års regionplan reducera plandokumentet till en till intet förpliktigande
illustration av möjliga framtida utvecklingslinjer undandrog man sig konfrontationen
med en allt mer negativ opinion. Landstingspolitikernas strategi var naturligtvis möjlig just för att regionplanerna inte har bindande rättslig verkan; på kommunal nivå
måste man däremot finna en fungerande form för att utarbeta ett styrdokument för
trafikplaneringen.
Magnussons (1997) i inledningen refererade tes att beslut om infrastrukturinvesteringar före 1970-talet präglades av förekomsten av informella nätverk av företrädare
för särintressen, varefter en tilltagande komplexitet och sviktande legitimitet gjorde
att denna ordning fungerade allt sämre, stämmer främst med vad som i detta arbete
kunnat konstateras beträffande Stockholms stad. 1 staden fanns en sluten beslutsstruktur där ett fåtal ledande politiker, chefstjänstemän och näringslivsföreträdare
hade tillträde. Denna struktur bröts dock upp i början av 1970-talet och ersattes med
en mer komplex struktur där hänsyn måste tas till ett betydligt större antal olika intressen. På den regionala planeringsnivån fick de ledande stockholmspolitikema under 1960-talet det avgörande politiska inflytandet, och en beslutsstruktur liknande
den i staden tycks ha varit på väg att införas, men utvecklingen i den riktningen hann
inte gå lika långt som på den kommunala nivån innan en tilltagande komplexitet i
fråga om åsikter och intressen framtvingade en omorientering.
8.1 UNDERSÖKNINGENS FORTSÄTTNING
De resultat och slutsatser som kunnat presenteras i föreliggande arbete är, som påtalades i inledningskapitlet, endast preliminära slutsatser som avser att bilda ett fundament till den mer analytiska studie som kommer att företas i undersökningens andra
del. Denna del, som skall utgöra en doktorsavhandling, skall bygga vidare på de resultat om trafikledsplaneringen och aktörstrukturen som kommit fram i licentiatuppsatsen. Den skall baseras på djupgående fallstudier av ett antal trafikledsprojekt som

’Exempelvis lillsatte generalplaneberedningens trafikpolitiska kommittés trafikutskott en arbetsgrupp
för lönsamhetsbedömningar av trafikledsprojekt. SSA, Generalplaneberedningens arkiv: A3:4: Trafikutskottets protokoll 1972-02X17.
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planerades under perioden. Dessa fall skall ingående följas från de första utkasten
fram till dess att de antingen byggdes eller beslut fattades om att de inte skulle byggas, och alla typer av intressenter som på något sätt varit delaktig i planerings- och
beslutsprocesserna skall analyseras med avseende på ställningstaganden, argument
och motiv. Sådana fall skall väljas som hade aktualitet under hela undersökningsperioden 194551975. Särskilt intressanta är fall som består av flera till varandra anslutande leder, vilka var aktuella under olika skeden av undersökningsperioden. Exempel på ett sådant fall är Essingeleden, som planerades med en Brommagren och en
anslutning norrut i Norra länken. Den första etappen över Essingeöama byggdes under första hälften av 1960-talet, medan den vidare utbyggnaden komplicerades av de
förändrade förutsättningarna, med förändrat opinionsläge och försämrade ekonomiska villkor, vilket medförde hårdare krav på prioriteringar. 1 sammanhanget skall då
även medtas närliggande trafikledsprojekt (Ålstensleden, Kungshattsleden) som planerades ha en kompletterande funktion men som under förändrade omständigheter
snarare konkurrerade om resurserna. 1 undersökningens fortsättning kommer jag att
bland annat att studera hur avvägningar och prioriteringar gjordes; vilken roll spelade
i det sammanhanget olika intressenter, och hur förändrades olika intressenters inflytande under undersökningsperioden?
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