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Uppsatsen avhandlar en analys av de publika transporterna till och från området Arenastaden i Solna. Då det är 

ett område där Sveriges största evenemangsarena och Sveriges största shoppingcenter är beläget, ett unikt 

område. När uppsatsen skrivs är det på gång med en ny tunnelbanelinje till området, som är en del av 

Stockholmsöverenskommelsen. En överenskommelse mellan stat, landsting och fyra Stockholmskommuner där 

ibland Solna stad. Inriktningen i uppsatsen ligger på planeringen och hur man där har gått tillväga. Teorin i 

uppsatsen bygger på Bent Flyvbjergs forskning angående att kostnader för stora transportinfrastrukturprojekt 

överstiger det förväntade och nyttan av projekten ofta blir mindre än det som beräknas via prognoser. Kvalitativa 

intervjuer med en planerare vid Solna stads trafikplanering, en samhällsplanerare vid trafikförvaltningen och en 

högt uppsatt politiker i Solna står till grund för empirin för uppsatsen. I uppsatsen undersöks hur prognoser och 

andra planeringsverktyg hanteras, betydelsen av Stockholmsöverenskommelsen och vilken betydelse 

miljökonsekvensbeskrivningar har i detta projekt. Detta analyseras genom en tematisk analys. För att sedan 

kopplas samman med Flyvbjergs teori och främst vilken nytta som projektet planeras göra.   
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1. INLEDNING 

 

Friends Arena är Sveriges största evenemangsarena och Mall of Scandinavia är Sveriges 

största köpcentrum. Arenastaden är ett nytt stort område som växer fram. För att ta sig till 

Friends Arena finns det många alternativ om valet är att använda sig utav publika transporter. 

I synnerhet den spårbundna vilket hänvisas på Friends Arenas hemsida(Friends Arena 2016).  

Vilket fick mig att undra hur man går tillväga när man planerar publika transporter till två så 

stora objekt? Vad finns det för problematik med det? Vad finns det för möjligheter? Något 

vore intressant att ta reda på mer om. 

 

2. SYFTE, FRÅGESTÄLLNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR 

 

Här presenteras de frågeställningar och det syfte som uppsatsen bygger på och även de 

avgränsningar som var nödvändiga. 

 

2.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att göra en analys av de publika transporterna till och från området Arenastaden i 

Solna utifrån ett planeringsperspektiv. För att besvara detta syfte används följande 

frågeställningar: 

 

 Hur har hanteringen av prognoser och andra planeringsinstrument i 

planeringsprocessen av publika transporter sett ut? 

 Vilken betydelse har Stockholmsöverenskommelsen haft för planeringen av publika 

transporter? 

 Vilken betydelse har miljökonsekvensbeskrivningar haft i planeringsprocessen? 

 

 

2.2 Avgränsningar 

Tanken var att intervjua en politiker på landstingsnivå som har stor kunskap om infrastruktur, 

publika transporter för att ta reda på hur tankar har gått och går från deras håll kring området 

Arenastaden, detta avböjdes dock. Det var även aktuellt att intervjua människor från de 

företag som äger stor andel fastigheter i området men de avböjde dessvärre också. Sådana 

intervjuer hade kunnat ge mer djup och en bredare bild av hur planeringen och förhållandena 

ser ut i området. I synnerhet fastighetsägarna då de nämns relativt mycket i uppsatsen. När 

publika transporter definieras kan även bland annat taxi inkluderas, i denna uppsats är det 

endast trafikslagen buss, tunnelbana, spårvagn och järnväg som begreppet omfattar. Detta då 

det är de ovan nämnda trafikslag som kommun och landsting har ansvar för. Utgångspunkten 

gällande befintlig tunnelbana är endast stationen Solna Centrum då den ligger närmast 

området. 
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3. BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

 

I detta kapitel behandlas bakgrund av det område som legat till grund för uppsatsen, de 

aktörer som är berörda och hur infrastrukturen är upplagd. 

 

 

3.1 Befintliga publika transporter 

I dagsläget finns det ett antal förbindelser till och från området Arenastaden. Solna station 

som ligger i anslutning till Arenastaden är station för pendeltåg, buss och spårvagn. Det finns i 

nuläget sexton busslinjer, två pendeltågslinjer och en spårvagnslinje som går under namnet 

Tvärbanan med destination Solna station (SL 2016a). 

Busslinje 502 går från Solna centrum till Ulriksdals station via Arenastaden och linje 505 

går från Solna centrum till Järvastaden via Arenastaden. Om man vill ta sig till området hela 

vägen med de publika transporter som finns så gäller det antingen att ta sig till någon av de 

ovannämnda stationerna för byte eller byte vid tunnelbaneförbindelsen. Som idag går till 

Solna centrum som ligger cirka 20 minuters gångavstånd från området (SL 2016b). 

 

3.2 Nya tunnelbanelinjen och Stockholmsöverenskommelsen 

Den nya gula tunnelbanelinjen är just nu i planeringsstadiet. Förslaget är att den ska sträcka 

sig från Odenplan via Hagastaden ut till Solna station där området Arenastaden är beläget, 

vilket ses på bilden nedan(Stockholms läns landsting 2015a). Den planerade byggstarten för 

projektet är 2016 och från och med 2022 räknas det att spåret är trafikerat. Det underlag som 

finns är dels en lokaliseringsutredning som behandlar varför den nya linjen bör dras som det 

planeras. Även hur man räknar med att resandet i området påverkas när bygget är färdigställt. 

Både hur resandet för den redan existerande pendeltågslinje påverkas och hur många som 

beräknas resa totalt till och från Solna station. Det hänvisas i rapporten till resandeprognoser 

gällande 2030.(Stockholms läns landsting s.50 2015b) 

Figur 1: Bilden visar delar av området Arenastaden och Solna. Så här är tanken att den nya gula tunnelban ska 
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sträcka sig. Källa: Stockholms läns landsting 2015c 

Den nya gula tunnelbanelinjen är ett projekt som ingår i det som kallas 

Stockholmsöverenskommelsen. Stockholmsöverenskommelsen är en överenskommelse från 

2013 mellan dåvarande regering, Stockholms läns landsting och de berörda kommunerna 

Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun. Överenskommelsen innefattar att man ska 

bygga och i nuläget håller på att bygga nio stycken nya tunnelbanestationer och nitton 

kilometer nytt tunnelbanespår bland annat innehållande den gula linjen som nämns ovan. 

Utöver detta innehåller överenskommelsen också att 78 000 nya bostäder byggs i områdena 

där de nya tunnelbanelinjerna dras. Dessa ska vara färdiga senast år 2030. Solna stad har 

ansvar för att 4500 bostäder uppförs i områdena Arenastaden och Hagastaden (2013 års 

Stockholmförhandling 2013a). 

Det som själva överenskommelsen bygger på ekonomiskt är att den högre och bredare 

trängselskatten ska fungera som ekonomiskt underlag för cirka hälften av den kostnad som 

tunnelbaneprojekt beräknas kosta. Dessutom subventioneras ytterligare en fjärdedel utav 

staten och Stockholms läns landsting subventionerar fordon, depåer och 650 miljoner kronor 

till projektet (2013 års Stocholmsförhandling 2013b). 

 

 

3.3 Inblandade aktörer i området Arenastaden 

Mall of Scandinaiva ägs utav Unibail-Rodamco som är ett stort europeiskt företag 

specialiserat på köpcentrum i europeiska storstäder, De äger bland annat Nacka forum, Täby 

centrum och Solna centrum för att nämna några fastigheter (Solna Stad 2015). 

 På Friends Arena sköts förvaltningen och driften utav ett bolag som heter Arena 

Management Sweden AB som är ett bolag som till hör koncernen Lagadére Unlimited. 

Lagadére sköter drift eller konsulterar ett antal olika anläggningar och arenor globalt. Ägarna 

utav arenan är dock Solna Stad, Svenska Fotbollsförbundet, Fabege, Jernhusen och Peab 

(Friends Arena 2015). Av de kontor som finns i området så ägs över nittio procent utav 

Fabege (Arenastaden 2015). I nuläget byggs det niohundra bostäder i området och det är Peab 

som står konstruktionen. Ungefär femtio av bostäderna är belägna på Mall of Scandinavias 

tak (Arenastaden 2014). 

 

3.4 Processen 

Beslut att bygga en ny arena i Solna togs i april 2006. Det första spadtaget till arenan togs i 

juli 2009 och arenan var färdigställd i oktober 2012 alltså endast drygt sex år efter att beslutet 

klubbades igenom (Expressen 2012). I juli 2011 beviljades bygglovet för Mall of Scandinavia 

och med det första spadtaget lät man inte vänta alltför länge utan det togs i januari 2012. 

Invigningen skedde i november 2015 (Solna Stad 2011). 

 

3.5 Så styrs kollektivtrafiken 

SL är förkortningen på det som heter Storstockholms Lokaltrafik. Detta är det samlade 

namnet för de som driver den kollektiva trafiken i Stockholms Län. Det genomförs genom att 

på en fri marknad låta tjänster upphandlas utav trafikförvaltningen, som är en del av 

Stockholms läns landsting. En tjänst kan till exempel vara att stå för driften av bussarna i 
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Solna. Trafikförvaltningens uppgifter är allt från att stå för skötsel och nybyggnation av 

transporterna till att planera trafiken. Trafikförvaltningen är under trafiknämnden i 

Stockholms län landsting (Stockholms läns landsting 2016). Solna stad har i samarbetet med 

landstinget i uppgift att sköta den kollektiva trafiken i Solna (Solna stad 2013). 

 

 

3.6 Teori 

Kostnader som skenar och en beräknad nytta som inte blir som det var tänkt. Det är så här 

Flyvbjerg beskriver att många stora projekt inom transportinfrastruktur tyvärr utvecklar sig. 

Flyvbjerg och hans forskningsgrupp har sedan tidigt 2000-tal varit aktiva i frågan som har 

visat sig inte vara något nytt fenomen.  Under den 70-år långa period som täckts upp av 

forskningen visas det att problemet är oförändrat över tid, gällande den ekonomiska 

aspekten(Flyvbjerg 2012). Stora infrastrukturprojekt har oftast generella egenskaper som är 

följande: Projekten är naturligt riskabla då det är långa planeringsförfaranden och invecklade 

gränssnitt. Teknologi är oftast inte normen. Det är vanligt förekommande att det finns 

motstridiga intressen då det är många inblandade i beslutsfattande och planering. 

Ambitionerna eller omfattning av projektet förändras ofta påtagligt över tid. Statistik visar att 

oförutsedda händelser är frekvent utelämnade i budgetar vilket leder till att budgeten blir 

otillräcklig. Som konsekvenser av detta blir felaktig information angående kostnader, fördelar 

och risker normen. Detta utmynnar i att det blir kostnader som överskrids samtidigt som det 

också kan utmynna i tillkortakommanden i den beräknade nyttan av projektet, det kan också 

resultera i båda fenomen. Exempel som nämns på projekt är tunnelbanor i México City, 

Miami och Öresundsbron för att nämna några(Flyvbjerg 2012). 

Av de 258 fall som Flyvbjerg(2012) har med i sin studie som omfattar 58 stycken 

järnvägsprojekt, 33 stycken bro och tunnelprojekt och 167 stycken vägprojekt. Så har hela nio 

utav tio överskridit de planerade kostnaderna och detta i tjugo olika länder på fem olika 

kontinenter över den tidsperiod som nämndes i början av kapitlet. I järnvägsprojekten är den 

genomsnittliga överskridande kostnaden högst och i vägprojekten lägst (Flyvbjerg 2012). 

Gällande den beräknade nyttan av projekten i trafikprognoser så är av förklarliga skäl 

bara väg och järnvägsprojekt med i studien. Järnvägsprojekten sticker ut med ett en ett 

genomsnitt på 51,4 procent lägre användning än vad som prognostiseras. Nio utav tio 

järnvägsprojektsprognoser överskattas. Medan genomsnittet gällande vägprojekten i 

genomsnitt ligger nio och en halv procent över vad som beräknas. Det ska dock sägas 

angående vägprojekten att fem av tio är mer än tjugo procent över eller under den 

användningen som prognostiserats. Denna del av studien omfattar dock bara 30 år och inte 

heller här har problemet blivit bättre med tiden. Studien omfattar prognoser i fjorton länder på 

fem kontinenter. (Flyvbjerg 2012). 

Varför detta är ett problem sammanfattar Flyvbjerg(2012) i fyra punkter. Den första är det 

leder till Pareto ineffektiv resursfördelning. Vilket innebär att någons sociala välfärd i 

samhället inte ökar utan att någon ananas blir sämre(NE 2016). Det medför förseningar, 

ytterligare överskridande kostnader och beräknade nyttan blir mer bristfällig Det leder till en 

instabilitet i politik, planering, genomförande och drift kring projekt. Till sist så blir 

problemen större i och med att projekten blir större(Flyvbjerg 2012). 
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De orsaker som ligger bakom pekar Flyvbjerg(2012) på är tekniska, psykologiska och 

politisk-ekonomiska. Med tekniska orsaker menas det att metoderna som används är 

tillräckligt bra, data stämmer inte och det kan finnas oerfarenhet i utförandet. Naturliga fel i 

att förutspå framtiden och helt enkelt misstag. Det sistnämnda är den vanligaste orsaken till 

felen. Möjligtvis kan detta lösas via nya bättre metoder för prognoserna, mer erfarenhet hos 

de som utför arbetet med prognoserna och bättre data. Den psykologiska förklaringen till 

problemet har att göra med något som psykologer benämner som översatt till svenska skulle 

kunna kallas något i stil med planerings vanföreställningar och optimistisk partiskhet. Det 

handlar om att planerare eller projektledare övervärderar den nytta som projektet egentligen 

medför och undervärderar kostnaderna. Flyvbjerg menar att det ses mellan fingrarna gällande 

fel i beräkningar och eventuella händelser som kan påverka. Istället för att handla med sunt 

förnuft. Överoptimism kan ha att göra med kognitiva fördomar, som kan beskrivas som fel i 

sinnets bearbetning av information. De effekter som uppkommer av detta kan dock mildras 

via kvalitetskontroll, vilket skulle göra riskerna att det sker mindre(Flyvbjerg 2012). Den 

tredje av de orsaker som nämns är politisk-ekonomiska som grundar sig i en strategisk 

överskattning av nyttan med projektet och en undervärdering av kostnaderna. Detta görs för 

att få igenom planeraren eller projektledarens istället för konkurrentens. Orsaken till att det 

görs är strävan efter framgång och att släta över risken för ett potentiellt misslyckande. Det 

kan spåras till politiska och organisatoriska påtryckningar(Flyvbjerg 2012). 

För att få bukt med detta föreslås först att det skiljs på planerare och att dem delas in i två 

kategorier. De som anser att det är viktigt att få prognoserna rätt och de som anser att det är 

mindre viktigt att få prognoserna rätt. För de planerare som anser det viktigt att få 

prognoserna rätt så föreslår man en metod för prognoser som sammanfattas i tre punkter på 

följande sätt: Identifiera tidigare projekt av samma referensklass som är relevant. Upprätta en 

sannolikhetsfördelning till tidigare nämnda referensklass och slutligen jämföra projektet med 

referensklassen för att hitta det mest sannolika utfallet för projektet. För de planerare som inte 

anser det är viktigt att prognoserna rätt så anser författarna att man genom ett antal punkter 

som praxis i berörda institutioner. Skulle kunna uppnå ansvarsskyldighet genom öppenhet och 

offentlig kontroll(Flyvbjerg, Skamris Holm, Buhl 2005). 

 

 

3.7 Litteraturgenomgång 

Den övriga litteratur som varit till grund för uppsatsen är en artikel från Land use policy av 

Lennart Folkesson, Hans Antonson och Jan Olof Helldin från 2013 som behandlar hur man 

ser på kumulativa effekter
1
 i miljökonsekvensbeskrivningar inom publika transportprojekt och 

hur bedömningen sker av vad som är lämpligt att en miljökonsekvensbeskrivning ska 

innehålla. Det som författarna kommer fram till är att det finns brister i hur 

miljökonsekvensbeskrivningar används när det gäller publika transporter och dessutom så är 

de av åsikten att det bör finnas bättre material att utgå ifrån när man ska ta fram en 

miljökonsekvensbeskrivning än de dokument som finns. De menar att det finns ett behov av 

                                                 
1
Kumulativa effekter är effekter som byggs på efter hand, staplas på varandra kan man beskriva det 

som(Länsstyrelsen Stockholm 2013). 
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ökad kunskap inom området. Den vetenskapliga kunskapen som finns hos projektledare och 

personer med liknande befattningar gällande miljökonsekvensbeskrivningar bör bli bättre 

menar Folkesson, Antonsson och Helldin. En lösning som de tar upp är att 

tillsynsmyndigheterna ställer högre krav för att godkänna dokumenten (Folkesson, Antonsson, 

Helldin 2013). 

En annan artikel i ämnet är från Journal of Urban Affairs och går under titeln: Transport 

Legacy of the Olympic Games. Artikeln är författad av Eva Kassens-Noor och berör den 

påverkan som olympiska spel har haft för utbyggnaden utav publika transporter i städer som 

Sydney, Aten, Atlanta, Barcelona och London. De slutsatser studien visar på är att olympiska 

spelen blev som en slags katalysator som drev och skyndade på projekt som hade med publika 

transporter att göra i de städer som nämns ovan. En annan viktigt slutsats var att man tycktes 

ta lärdom av tidigare misstag.(Kassens-Noor 2013) 

Den sydafrikanska forskaren Alison Todes har även hon författat en artikel angående 

publika transporter med namnet:New Directions in Spatial Planning Linking Strategic Spatial 

Planning and Infrastructure Development publicerad i tidskriften Journal of Planning 

Education and Research. Studien är främst inriktad på Johannesburg där en fallstudie gjorts 

och handlar främst om länder under utveckling. De publika transporterna i Johannesburg har 

utvecklats från en slags övergripande planering till en mer strategisk fysisk planering med 

bredare riktlinjer och policys för att få infrastrukturen att fungera bättre till område som är 

mindre kapitalstarka och områden som är under utveckling, vilket tidigare har varit ett 

problem. Man har i Johannesburg använt sig utav en slags tillväxtstrategi för att kunna länka 

samman den fysiska planering som pågår med infrastrukturen. Den är inriktad på de offentliga 

utgifter som läggs på infrastruktur och de svårigheter som kan uppstå där. Todes slutsats 

bygger bland annat på att denna sorts planering kan leda till klyftor och konflikter vilket var 

fallet i Johannesburg(Todes 2012). 

Med begreppet fysisk planering menas hur man beslutar angående nyttjandet av mark och 

vatten. Detta har påverkan på lång sikt för den fysiska miljön. Detta kan innefatta en 

översiktsplan eller en överenskommelse(Boverket 2015).   

 

4. METOD 

 

Fjärde kapitlet behandlar de metoder som använts för intervjuer, dokument och analys i 

uppsatsen. Dessutom framförs uppsatsens reliabilitet, validitet och de etiska frågor som 

uppkom under uppsatsen. 

 

4.1 Intervjuer 

De metoder som använts under uppsatsen är tre stycken intervjuer som var utformade som 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer varav en var via telefon. En kvalitativ 

semistrukturerad intervju är en intervju med utgångspunkt i ett antal olika teman som ska 

behandlas under intervjuns gång. Det brukar ofta nämnas som ett intervjuschema, i detta fall 

så är det inte ovanligt att det hoppas mellan frågor på intervjuschemat eller att det ställs frågor 

som ej är med i intervjuschemat, vilka dock kommer upp som intressanta under intervjuns 

gång. Även om man bör hålla sig någorlunda till den intervjuguide som finns att tillgå. 
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Intervjuguide utformades med utgångspunkt i det kapitel i Samhällsvetenskapliga Metoder av 

Alan Bryman(2011) som behandlar detta. Där avhandlas det bland annat hur man ska 

uppträda under intervjuns gång och hur en bra intervjuguide ska se ut. I utformandet av 

intervjuschemat så låg ett antal större kategorier utifrån den litteratur som lästs in till grund. 

Intervjuschemat för intervjuerna i denna uppsats fokuserade på en relativt strukturerad och 

tydlig intervju, men öppen och till viss del även kritisk(Bryman 2011). Av de tre intervjuerna 

skedde två på respondenternas respektive arbetsplats och en via telefon. Utgångsläget var att 

göra alla tre intervjuer på respondenternas arbetsplats men det fick till bli en telefonintervju. 

Detta verkar uppskattningsvis inte ha påverkat intervjun negativt men det är dock svårt att 

säga. Det kan vara svårt att göra längre intervjuer via telefon något som är effektiva, här blev 

det dock inget problem då intervjun varade i cirka 20 minuter(Bryman 2011 p.209). En faktor 

som kan vara positiv gällande en telefonintervju är att respondenten inte blir påverkad av 

intervjuarens ålder, etnicitet eller liknande(Bryman 2011 p.209). Dock ska det nämnas att det 

vid en telefonintervju kan bli svårt att ta in stämningen och faktorer som exempelvis 

kroppsspråk(Bryman 2011 p.433). Det märktes i telefonintervjun att det blev mer direkt 

fokuserat på ämnet.  Intervjuerna spelades in och de transkriberades även för enklare att 

kunna göra en analys. Intervjuer sågs som det mest normativa alternativet för tillskaffande av 

material då det kan vara svårt att hitta material utan att prata med inblandade experter inom 

området och man får dessutom en direkt källa av information. 

 

4.2 Dokument 

De dokument som var intressanta för uppsatsen var dels översiktsplanen för Solna Stad 

Översiktsplan 2030 och järnvägsplanen för utbyggd tunnelbana med titeln Beskrivning till 

järnvägsplan Tunnelbana Odenplan till Arenastaden via Hagastaden. Båda dessa dokument 

var intressanta för uppsatsen då ett utav uppsatsens teman var att undersöka hur 

planeringsprocessen ser ut och har sett ut, vilka dokumenten är en del av. Det var också av 

intresse att jämföra delar av dokumenten med det som sagts under intervjuerna i den 

tematiska analysen. 

 

4.3 Analys 

Den analys som gjordes var en tematisk sådan. Det var det tillvägagångssätt som var mest 

relevant då det relativt snabbt urskiljdes ett antal kärngrupper i materialet och de teman som 

var utformade till intervjuguiden var till hjälp här. I en tematisk analys så handlar det om att i 

materialet urskilja ett antal teman och underteman för att utgå ifrån. Utifrån det transkriberade 

materialet så gjordes en matris med de olika teman som hittats. Dessa svar redogörs sedan 

tematiskt i uppsatsen(Bryman 2011 p.529). De dokument som användes i uppsatsen tolkades 

utifrån en kvalitativ innehållsanalys som också den går ut på att få fram ett antal teman utifrån 

texten(Bryman 2011 p.506). Det blev då naturligt att använda samma teman som under den 

tematiska analysen av de intervjuer som gjordes för att få en så kallad röd tråd i empirin. 

 

4.4 Reliabilitet, validitet, urval och etik 

Med reliabilitet så syftas i detta fall på autenticitet, med det menas bland annat ett resultat som 

var i paritet med det som uppsatsen visar, om studien skulle göras igen. Det ska också nämnas 
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att det kan göra sig gällande om resultatet har blivit påverkat av godtyckliga faktorer och då ej 

visar sig vara av autenticitet(Bryman p.49). 

Bryman nämner fyra kriterier för att beskriva hur en studie bör vara för att vara av 

autenticitet: Trovärdig, överförbar, pålitlig och det ska vara möjligt att intyga och 

bestyrka(Bryman p.355). Det behandlas också fyra kriterier för att studien ska vara valid, 

vilka är mer av det forskningspolitiska slaget (Bryman p.357). De tidigare nämnda kriterierna 

har beaktats och lagts stor vikt på under uppsatsens gång. Bland annat så har som tidigare 

nämnts intervjuer transkriberats för att bland annat kunnat intyga och bestyrka det som sades. 

Mitt utgångsläge gällande intervjuerna för att inte påverka eller färga intervjun var att försöka 

ställa frågor som var relativt neutrala och väga in både för och nackdelar i frågorna. 

Respondenterna verkade vara väl förberedda och jag kan inte se att det ska ha varit något som 

påverkat intervjuerna, möjligtvis att en respondent tycktes vara en aning stressad. 

Urvalet blev ett så kallat målinriktat urval som är en urvalsteknik där man gör en 

strategisk sampling. Man vill hitta personer som kan tänkas vara av vikt för att kunna besvara 

de frågeformuleringar man ställt upp, ett försök att få urvalet att stämma överens med 

uppsatsens frågeställningar(Bryman 2011 p.437). Således blev urvalet en samhällsplanerare 

vid enheten för strategisk utveckling på Trafikförvaltningen som har stor inblandning i 

projektet, bland annat med den tunnelbana som är i uppstartsfasen ut till området. Dessutom 

en trafikplanerare vid Solna Stad som har planerat och håller på med planering kring trafik i 

området Arenastaden. Urvalet blev även en politiker vid Solna Stad som tidigare varit 

ordförande i den nämnd som varit ansvarig för de publika transporterna i området. Nämnden 

har nu delats i två separata nämnder varav respondenten nu är vice ordförande i 

byggnadsnämnden i Solna Stad.  Denna respondent kom fram via snöbollsurval som innebär 

att man via kontakt med personer som är intressanta för de teman som uppsatsen bygger på 

hittar fram till den respondent som är av intresse(Bryman p.197). De tre respondenterna 

tyckte inte att det var några problem med att använda deras namn och att spela in intervjuerna. 

Efter transkribering och analys av materialet var färdigställt så togs filerna innehållande 

inspelningarna av intervjuerna bort. Simpelt men ändå viktigt för att det materialet inte ska 

användas för att tjäna andra syften än det överenskomma med 

respondenten(Kvale&Brinkmann 2014 p.228). I den text som publiceras var noggrannheten 

med att inte ha med upprepningar och fragmentiseringar viktig, då det kan framkalla en 

stigmatiserade bilder av de intervjuade personerna(Kvale&Brinkmann 2014 p.228). 

 

5. EMPIRI 

 

Kapitel fem är det kapitel där frågeställningarna besvaras och analyseras. Det kommer att 

delas upp i tre delar. Här presenteras och analyseras materialet från de tre intervjuerna och 

dokument som använts. Intervjuade personer är: Manne Schmitz samhällsplanerare, strategisk 

utveckling på Trafikförvaltningen i Stockholm. Tage Tillander trafikplanerare Solna Stad och 

Anders Ekegren f.d. Stadsbyggnadskommunalråd och nu vice ordförande 

stadsbyggnadsnämnden i Solna Stad. 

 

5.1 Synen på publika transporter i området Arenastaden 
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Tillander ser på Arenastaden på följande vis. ”Det är en ny stadsdel och den är en relativt 

välförsörjd stadsdel trafikmässigt sett”(Intervju Tillander 30/11-15). Utifrån går 

Enköpingsvägen norr om staden med bra kapacitet och Frösundaleden går söder om, de båda 

har förbindelser med E4:an. Dessutom finns pendeltåg och pendeltågsstationen ligger intill 

området Arenastaden, det gör även Tvärbanan. Tunnelbana är på gång och ska vara klar på 

2020-talet. Det är rätt välförsörjt trafikmässigt menar Tillander(Intervju Tillander 30/11-15). 

Tillander säger fortsättningsvis att Tvärbanan blev försenad ett antal år då det 

överklagandes i planprocessen på grund utav bullerstörningar. Men han tror i och för sig att 

politiken har varit fokuserad på att få fram snabba beslut. Densamme tror även att man har fått 

fram det så snabbt som det varit möjligt men andra delar har bromsats som bostadsområdet. 

Som har blivit överklagat i runt tre till fyra år till mark och miljödomstolen(Intervju Tillander 

30/11-15). Politiskt har man varit angelägna om att få fram det, Solna har också ekonomiska 

intressen i det här påpekar Tillander. Solna stad har ägt mark i området och det bedöms på sikt 

ge 30 000 nya arbeten i området. Vidare så menar Tillander att det är en lång process som 

hänger ihop med finansiering. ”Arenan var finansierad ganska tidigt. Även 

handelsanläggningen var med från början men det blev inte av förrän lite senare och det var 

rätt mycket förhandlingar innan man kom fram till den lösning som det blev”(Intervju 

Tillander 30/11-15). 

När Mall of Scandinavia öppnade var det något slags facit på det vad man har tänkt. Det 

visade sig att det stämde rätt hyfsat med det som Trafikplaneringen på Solna stad 

prognostiserat menar Tillander i intervjun. Trafikverket har varit skeptiska till att man 

anlägger en sådan anläggning här då man varit oroliga för vägsystemet då det tillför mer 

trafik. Som trafikplaneringsenheten på Solna stad ser nu så är det här trafiktillskottet på 

marginalen av vad som är beräknat. ”Situationen blir inte bättre i och med anläggningarna 

men den blir heller inte så hemskt mycket sämre utan det blir som sagt på 

marginalen”(Intervju Tillander 30/11-15). Som högtrafiken är nu på gatorna så blir det 

förmodligen lite längre köer och lite mer utdragen högtrafiktimme. Det är ingen trafikinfarkt 

men det kommer säkert att uppkomma när det sammanfaller med till exempel jul eller 

påskhandel. Om det är ett stort event på Friends arena då kommer det säker trafiken krascha 

en stund påpekar Tillander. Med tanke på att processerna med Friends Arena och Mall of 

Scandinavia gått relativt snabbt så anser Tillander att har det har varit stort fokus på detta 

arbete och det har varit prioriterat arbete. Man har lagt relativt mycket resurser på det både 

tjänstemannamässigt och politiskt för att få det att fungera bra(Intervju Tillander 30/11-15). 

Schmitz syn på området Arenastaden är att det är ett speciellt område då det finns en liten 

andel bostäder och mycket handelsyta men kanske inte fullt så många arbetsplatser som det 

kan antas och dessutom så finns evenemangen. Det är speciella förutsättningar för 

trafikplaneringen anser Schmitz. De normala planeringsinstrumenten är inte användbara fullt 

ut när det gäller sådana här platser, utan man får titta dem specifika förutsättningar som råder. 

Detta kan även gälla till exempel skolor. “Trafikplanering är förvånansvärt komplext och i 

vissa delar otydlig”(Intervju Schmitz 9/12-15). Kollektivtrafiken är inte bara för Mall of 

Scandinavia och Friends Arena utan Solna som en knutpunkt är en viktig faktor när man 

planerar(Intervju Schmitz 9/12-15). 
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Före detta Stadsbyggnadsrådet i Solna Stad, Ekegren, har bilden av att Arenastaden har 

blivit över förväntan och att attraktionskraften är väldigt stor för området. Det är väldigt 

många som lagt sina stora verksamheter där, och Mall of Scandinavia har lockat till sig många 

olika företag. Det har varit väldigt bra påpekar Ekegren. Mall of Scandinavia, Målbron och 

Tvärbanan skulle i stort sett varit klara till invigningen av Friends Arena, men utav olika skäl 

inte blev det klara(Intervju Ekegren 16/12-15). ”Det var detta som lite skapade den här 

diskussionen om dåliga trafikmöjligheter”(Intervju Ekegren 16/12-15). Men enligt Ekegren 

som har varit i området ett antal gånger så har hela området kraftigt förändrats. Idag bedömer 

han att om det är som det var för några veckor sedan både med ett hästarrangemang på 

Friends Arena en lördag och stor shoppingdag på Mall of Scandinavia. ”Så blir det en tuff 

trafiksituation”(Intervju Ekegren 16/12-15). Man insåg redan i ett tidigt skede att detta 

område kommer att kräva väldigt bra kommunikationer för att området ska fungera och man 

såg också i ett tidigt skede att de kommunikationer som redan fanns inte skulle räcka till 

avslutar Ekegren(Intervju Ekegren 16/12-15).   

Vidare går Ekegren igenom hur kollektivtrafiken i området ser ut. “Det var viktigt att man 

fick en pendeltågsstation, den norra uppgången som heter Solna Station idag och att den lätt 

skulle angöras till Arenastadsområdet”(Intervju Ekegren 16/12-15). Tvärbanan var 

betydelsefull och skulle bli ett alternativ om man ska åka på tvären. Drömmen på sikt menar 

Ekegren var också att man skulle få tunnelbanan och så kommer det bli. Sen finns det ett otal 

busslinjer som passerar området tillägger Ekegren. Från Solna Stads sida insåg man i ett tidigt 

skede att här behövs en förändringar för att få de publika transporterna att fungera. Får man 

alla olika transportslagen som planeras så ser Ekegren på lång sikt att det kommer att fungera 

väldigt bra. Då finns bättre kollektivtrafik än någon annan anläggning har enligt Ekegren. Nu 

finns tvärbanan, två tunnelbanelinjer varav en väldigt nära, pendeltåg och bussar. Ekegren är 

förhoppningsfull om att det även ska bli det en fjärrtågsstation på sikt också(Intervju Ekegren 

16/12-15). 

Upprinnelsen till att arenan ligger där den nu ligger menar Tillander var att man tittade på 

att bygga om Råsunda men på grund utav dålig mark och att man hade svårt att få in de delar 

som krävs för att bygga en ny arena (Intervju Tillander 30/11-15). “Råsunda började byggas 

på 30-talet så den var väldigt sliten. Man var tvungna att bygga nytt.”(Intervju Tillander 

30/11-15) Det funderades på att bygga i centrala Solna men så kom man på att 

industriområdet i norra Solna går att nyttja till något bättre.  Då det fanns bra trafikförsörjning 

till området berättar Tillander. Han tillägger också att om man ska bygga en stor 

handelsanläggning likt Mall of Scandinavia så är det enligt hans uppfattning ett bra läge om 

man ser till samhällsnytta. “Skulle den läggas inne i stan kan man inte ta sig dit med bil och 

skulle man lägga det ute vid låt säga Arlanda så skulle man vara tvungen att ta bil 

dit.”(Intervju Tillander 30/11-15) I och med Arenastaden har man rätt stor valmöjlighet att åka 

kollektivt och det ligger nära de stora trafiklederna påpekar Tillander. Bron över(signalbron) 

byggdes förutsatt att Mall of Scandinavia blev byggt. Hade inte handelsanläggning blivit av 

hade den nog inte byggts menar Tillander. Handelsanläggningen betalar stor del av 

infrastrukturen också påpekar han. ”När det är stora evenemang så är det trots att det från vår 

sida uppmanas att åka kollektivt många som åker bil i alla fall.”(Intervju Tillander 30/11-15) 



14 

  

Pendeltågen är mindre känsliga och de klarar de stora evenemangen hyfsat bra (Intervju 

Tillander 30/11-15). 

Solna stad uttrycker i sin översiktsplan att det är viktigt att de kollektivtrafiknoder som är 

belägna i Solna stärks. I första hand Solna Station som redan idag ses som en knutpunkt för de 

publika transporterna. Detta innefattar även den tunnelbana som år 2022 tillkommer. Solna 

stad strävar också efter att kunna komplettera Solna station med regionaltågstrafik 

framöver.(Solna Stad 2015) 

I järnvägsplanen för nya tunnelbanan mellan Odenplan och Arenastaden kan man bland 

annat läsa om den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen. Det är denna som 

kommunens strategiska planering, regionala strukturfondsprogram och de planer för de 

publika transporter som finns i området bygger på. I utvecklingsplanen tas kollektivtrafik och 

försörjning av transporter upp som en av de viktigaste beståndsdelarna för att uppnå den 

vision som Stockholmsregionen har. Visionen är att bli Europas mest attraktiva 

storstadsregion (Stockholms läns landsting 2015b). 

 

5.2 Analys av synen på området Arenastaden 

I detta kapitel så ser man att det finns en hel del potentiella risker som kan försvåra arbetet 

med de publika transporterna. Som till exempel det faktum att Tvärbanan försenades på grund 

utav miljööverklaganden. Även det att man delvis planerar ut efter två stora anläggningar gör 

att det kan förändras snabbt vilket Tillander(2015) är inne på. Då det som Schmitz(2015) 

nämner är en liten andel bostäder i området. Visionen som det skrivs om i järnvägsplanen 

angående Stockholmsregionen som Europas mest attraktiva storstadsregion uppnås bland 

annat av transporter kan möjligtvis fungera som ett påtryckande moment. Det är också 

intressant att processerna med Friends Arena och Mall of Scandinavia gått snabbt. Vilket 

måste vara en svårgreppad parameter när resandeprognoser och den nytta som nya transporter 

ska tillföra. Ekegren(2015) nämner att det funnits en diskussion om brister i de publika 

transporterna vilket kan eventuellt skapa ett tryck på planerarna att få igenom projekt.  Det 

som nämnts tidigare i analysen skulle kunna kopplas till det som Flyvbjerg(2012) kallar 

politisk-ekonomiska orsaker till varför nyttan överskattas och kostnader överskattas. 

 

6. PLANERINGSINSTRUMENT OCH PLANERINGSVERKTYG 

 

Här förklaras det vilka verktyg och instrument som använts uppdelat i tre kategorier. Hur 

landstinget, Solna stads och  fastighetsägarna har skött det. 

 

6.1 Trafikförvaltningen 

Manne Schmitz går i intervjun igenom processen för Trafikförvaltningen i Stockholms län 

som för det första har riktlinjer uppifrån, närmare bestämt från den Regionala 

utvecklingsplanen för Stockholm som anger övergripande mål för regionen och länets 

utveckling. Under det finns trafikförsörjningsprogrammet som anger mål för 

resandeutveckling, regional tillgänglighet och liknande(Intervju Schmitz 9/12-15). Detta är 

sedan nedbrutet i ett antal strategier som i sin tur konkretiseras i några riktlinjer och där finns 

riktlinjer för planering av kollektivtrafiken i länet säger Schmitz. I de riktlinjerna anges vilken 
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nivå på trafikförsörjning som ska finnas, med utgångspunkt i bland annat antal bostäder och 

gångavstånd och liknande parametrar. Så det är normalt sett det som är utgångspunkten när 

det planeras kollektivtrafik till nya områden från trafikförvaltningens synvinkel (Intervju 

Schmitz 9/12-15). 

Schmitz går igenom de trafikslag som är aktuella i området. Primärt finns Trafikverkets 

spår och pendeltågstrafiken och där styrs idag trafiken av kapaciteten på spåren, det är svårt 

att köra tätare trafik som det är nu menar Schmitz. Det pågår utredningar om hur trafiken ska 

se ut när Citybanan
2
 har öppnat. Hur det från trafikförvaltningens sida ska tillgodogöras eller 

utnyttja den tillkommande kapaciteten och trafikslaget har station vid arenastaden nämner 

Schmitz. Dessutom finns även Tvärbanan som är en spårvagnslinje, där Solnagrenen 

förlängdes relativt nyligen(Intervju Schmitz 9/12-15). Utöver detta finns det ett antal 

busslinjer som går förbi och sedan planeras det för en ny tunnelbanelinje mellan Odenplan 

och Arenastaden påpekar Schmitz. Planeringsförutsättningarna eller planeringsinstrumenten 

skiljer sig lite åt mellan de olika trafikslagen menar Schmitz. ”När det handlar om buss är det 

trafikutövaren som har stort ansvar att utifrån de trängselmått som finns i avtalet helt enkelt 

köra den trafik som krävs för att det inte ska bli trängsel”(Intervju Schmitz 9/12-15). Även på 

Tvärbanan där det är samma trafikutövare som kör, så har de möjlighet att köra långa tåg om 

de tycker att det behövs menar Schmitz. Nämnas bör också åtgärdsvalsstudie. Det är ett 

planeringsinstrument som trafikverket använder sig av, syftet är att prova de här första stegen 

i deras fyrstegsprincip. Istället för att göra en ny investering så ser man om det går att hitta 

andra mindre åtgärder. En åtgärdsvalsstudie som bland annat innefattar området Arenastaden 

har gjorts, i det arbetet pratas det mycket om resandepåverkan och liknande åtgärder berättar 

Schmitz avslutningsvis(Intervju Schmitz 9/12-15). 

En åtgärdsvalsstudie är en planeringsmetod som trafikverket använder i en tidig fas av 

planeringen och den utgår ifrån dialog mellan aktörer för att få effektivare lösningar 

gemensamt. I denna metod ingår fyrstegsprincipen. De fyra stegen är ett att se över vad som 

kan inverka på resandet. Andra steget innebär att utföra handlingar för att effektivisera det 

befintliga. Det tredje steget innebär begränsad modernisering av det befintliga. Slutligen det 

fjärde och sista steget innebär att bygga något nytt eller en större modernisering men det är 

om det inte skulle gå att förbättra med något av de tre tidigare stegen (Trafikverket 2014). 

Schmitz påpekar att det finns samarbete med fastighetsägare för att få hyresgäster att 

cykla och minska antalet parkeringsplatser bland annat. I det samarbetet har det också funnits 

en dialog mellan alla inblandade aktörer som trafikverket, kommunen och trafikförvaltningen. 

Det är Trafikverket som tar fram åtgärdsvalsstudien men den är inte klar. Arbetet har pågått ett 

par år. Troligen har det gjorts en del prognoser i förstudien i Solna, men detta är enligt Manne 

Schmitz inte hans bord(Intervju Schmitz 9/12-15). 

Däremot är den nya tunnelbanelinjen ett resultat av den så kallade 

Stockholmsöverenskommelsen som undertecknades 2013 påpekar Schmitz. 

Överenskommelsen är resultatet av förhandlingar mellan landstinget, staten och kommunerna, 

i det här fallet då Solna stad fortsätter han. ”Så det är lite olika planeringsmedel som 

                                                 
2
Citybanan är en pendeltågstunnel under konstruktion i centrala Stockholm som bland annat kommer leda till att 

två nya stationer tar form(Trafikverket 2015). 
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används”(Intervju Schmitz 9/12-15). Det är förvaltningen för utbyggd tunnelbana som bygger 

anläggningen sen handlar trafikförvaltningens roll om att ta över den och stå för drift och 

förvalta den menar Schmitz. Så trafikförvaltningens perspektiv är att få en anläggning som 

fungerar tillsammans med det övriga trafiksystemet och inte ge för höga driftskostnader 

(Intervju Schmitz 9/12-15).  Det är lite olika perspektiv i de olika delarna påpekar Schmitz. 

Dels finns inte området Arenastaden fångat i trafikförvaltningens riktlinjer eller 

planeringsinstrument och dels det att resandet fördelas annorlunda över dygnet jämfört med 

arbetspendling eller normalt resande, vilket också får ses som en möjlighet avslutar 

han.(Intervju Schmitz 9/12-15). 

I den järnvägsplan som finns tillgänglig för den nya tunnelbanelinjen som planeras 

beskrivs de prognoser och beräkningar som gjorts på följande sätt. Det har beräknats hur 

morgontrafiken mellan 6.00–9.00 år 2030 kan komma att se ut, vilken motsvarar ungefär 

tjugo procent av den dagliga trafiken. Resandet på denna nya linje uppskattas bli relativt lågt i 

förhållande till andra tunnelbanelinjer. Sträckans beläggning av sittplatser beräknas vid 

högtrafik hamna på knappa trettio procent upptagna platser mellan de två stationer där det 

beräknas vara högst andel resande. Jämförelsevis är samma siffra för de linjer som idag finns i 

Stockholm cirka femtio till sextio procent vid högtrafik. Vidare så menas det i denna plan att 

det är flera mindre faktorer som kan påverka hur många resande det faktiskt blir på denna 

tunnelbanelinje. Det nämns att prognoserna visar att linjen får ett jämförbart antal med 

stationerna Karlaplan, Gärdet och Ropsten på den röda linjen. Men också att pendeltåget 

förmodligen blir mer attraktivt vid resor söder ut då det inte är innehållande byten som det 

med resa på nya tunnelbanelinjen skulle vara. Dock ska det nämnas att det i planen framgår 

att en utav tunnelbanelinjens fördelar är att den går förbi bland annat Karolinska institutet och 

Nya Karolinska Solna.  De prognoser som man syftar till i tunnelbaneplanen är med resultat 

av en växande befolkning kombinerat med de system för transporter som finns idag ämnar 

mynna ut i att andelen transporteringen med bil kommer att öka i skyndsammare takt än 

resandet med den kollektiva trafiken. En minskad eller oföränderlig andel kollektivtrafik 

kommer leda till större problem med trängsel, restider som är längre och ett transportsystem 

som fullgör funktionen på ett dåligt sätt(Stockholms läns landsting 2015b). 

Trafikförvaltningen använder sig mycket av prognoser säger Schmitz. De verktyg som 

används av trafikförvaltningen heter Sims, ett prognosverktyg och dessutom används ett 

program som heter Visum där man lägger ut linjenät och testkör (Intervju Schmitz 9/12-15). 

Detaljerna är det en analysavdelning som jobbar med. Fortsatt tillägger Schmitz att förstudien 

i fallet Tvärbanan till Solna använde man resandeprognoser. Gällande den nya tunnelbanelinje 

som är ute på samråd innehåller också resandeprognoser (Intervju Schmitz 9/12-15). 

Dessutom säger Schmitz att i botten ligger de prognoser som finns framtagna i den regionala 

utvecklingsplanen, sen har det även tagits fram prognoser då det planerades bostäder. Dessa 

har tillkommit i och med Stockholmsförhandlingen och dessa är nu tillagda i 

modellen(Intervju Schmitz 9/12-15). Det som i grunden styr resandet och behovet av 

kollektivtrafiken påpekar Schmitz är befolkningsprognoserna, där data hämtas från Statiska 

centralbyrån och kommunerna(Intervju Schmitz 9/12-15). 

Schmitz nämner även något som han kallar handpåläggning, i det här fallet menas ett slag 

välsignelse av andra inblandades tankar, idéer eller genomförande. ”Där tas det fram 
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belastnings siffror för de olika trafikslagen för att se hur stort resandet är”(Intervju Schmitz 

9/12-15). Det ger ett bra mått på om det är trångt på pendeltågen till exempel. Det är en slags 

uppföljning av den trafik som trafikförvaltningen har för att identifiera tillkommande (Intervju 

Schmitz 9/12-15) 

 

 

 

6.2 Analys Trafikförvaltningens av planeringsverktyg och instrument 

I kapitlet så får man bilden av hur många iblandade det är i det här projektet. I teorin nämns 

det angående många iblandade att det ofta finns många olika åsikter något som det lär finnas 

även här. Detta är ett av kännetecknen för ett stort infrastrukturprojekt. Det är också tydligt att 

man använder resandeprognoser för att se vilken nytta projektet kan få i framtiden. Det är 

också intressant var man hämtar sin data ifrån och att det är befolkningsprognoserna som styr 

i grunden enligt Schmitz. Man använder sig också mycket av prognoser i detta projekt och det 

verkar som om det är svåra förutsättningar för att göra prognoserna. Eftersom den vanligaste 

orsaken till det problem som Flyvbjerg (2012) beskriver är tekniska sådana. Bör det vara extra 

viktigt med bra data som ligger till grund för prognoser och liknande verktyg. Då det beskrivs 

i kapitlet ovan att det är ett komplext område. 

Dock gällande de prognoserna från järnvägsplanen det ser ut som om att prognoserna 

faktiskt till rätt så stora delar är utformade efter en modell liknande den som finns i teorin. Det 

som är en aning anmärkningsvärt här är att det är så lågt prognostiserat jämfört med de 

referenser som finns.   

 

6.3 Fastighetsägarnas inblandning 

Schmitz menar att det i avtalet med pendeltågsoperatören Stockholmståg finns när de ska köra 

evenemangstrafik och då kör de extra tåg till Solna station, så är det löst rent konkret vid 

evenemang. Det handlar om Solna station både som regional knutpunkt och att trafikförsörja 

de verksamheterna som finns där(Intervju Schmitz 9/12-15). Det är två perspektiv 

trafikförvaltningen måste ha med sig påpekar Schmitz. Regionala perspektiv blir viktigt då det 

tittas på hur pendeltågstrafiken ska se ut med turtäthet och det har diskuterats trafik där man 

skippar stopp. Även den eventuella kopplingen till ett regionaltågsstopp om det blir en sådant 

så småningom. Sen finns relationen till den nya tunnelbanan påpekar Schmitz(Intervju 

Schmitz 9/12-15). 

Trafikförvaltningen haft relativt mycket kontakt med fastighetsägarna. De har sett ett 

behov av en förbättrad kollektivtrafik. Fastighetsägarnas hyresgäster har tyckt att det varit 

trångt på pendeltågen. Trafikförvaltningen tog då fram resandestatistik för att visa att det inte 

alls var trångt. Bland annat Fabege har kontor där och de har trafikförvaltningen haft kontakt 

med nämner Schmitz angående Trafikförvaltningens kontakt med fastighetsägarna i 

området(Intervju Schmitz 9/12-15). 

Det är också viktigt att inte bara bygga ut ny infrastruktur utan att faktiskt få de som i det 

här fallet jobbar i området Arenastaden att använda kollektivtrafiken påpekar Schmitz. ”Att de 

förstår att den fungerar bra och att det finns bra kommunikationer till Arenastaden”(Intervju 

Schmitz 9/12-15). De inblandade har ett gemensamt intresse. Fastighetsägarna vill 
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kommunicera till sina hyresgäster att det här är ett kanonläge här finns både pendeltåg, buss 

och spårvagn och Trafikförvaltningen vill också locka resenärer. Så att här finns det anledning 

att samverka menar Schmitz. Trots det här fenomenala kollektivtrafikläget så planerar man för 

bil. Det är i huvudsak Solna Stads fråga även om Trafikförvaltningen är en 

remissinstans(Intervju Schmitz 9/12-15). Vad Schmitz pekar på är att samordna de olika 

aktörerna i liksom att få en gemensam målsättning och en gemensam process, detta är ett bra 

exempel på hur viktigt det är. Trafikverket finns med som ägare av järnvägsinfrastrukturen 

och stationen. Sedan är det fastighetsägarna som Trafikförvaltningen har haft dialog med men 

framför allt kommunen säger Schmitz(Intervju Schmitz 9/12-15). 

Det är ett rätt bra samarbete uttrycker Tillander och tillägger att både infrastrukturen och 

liknande har varit en del av politiska förhandlingar på en högre nivå. Rent driftmässigt har 

Solna stad en bra dialog med övriga inblandade. Idag är det entreprenörerna som har fört 

dialogen gällande tågen, tunnelbanan och bussarna. Men alla ställer upp och försöker få det 

att fungera menar Tillander. ”Det tycker jag har fungerat bra”(Intervju Tillander 30/11-15). 

Politikerna har varit väl införstådda i det här tillägger Tillander. Även om man talar om att det 

ska vara en del problem med att ta till sig, exempelvis till Friends Arena, verkar det finnas en 

ha förståelse för detta menar Tillander. Det är klart att när politiker får klagomål från väljare 

angående att det fungerar dåligt. Slår det tillbaka på tjänstemännen(Intervju Tillander 30/11-

15). I början när Friends Arena öppnade så var det en del panikreaktioner. Det var en del som 

inte riktigt trodde att det skulle bli så stor belastning på de publika transporterna och på 

biltrafiken påvisar Tillander. Då gjorde Solna Stad bland annat en väganvisning för att lösa 

problemen. Idag tror Tillander inte det reageras på trafiksituationen(Intervju Tillander 30/11-

15). 

 

6.4Analys.av.fastighetsägarnas.inblandning 

Man ser spår av att det är ett tätt samarbete med de stora fastighetsägarna som är aktiva i 

området. Det kan tänkas skapa påtryckningar till att bygga ut de publika 

transportmöjligheterna. Dock som Schmitz nämner så visar man med sina verktyg att det 

kanske inte behövs i vissa fall. Dessutom ska man komma ihåg att åtgärdsvalsstudie som 

nämndes i föregående kapitel är något som också kan fungera som ett verktyg här. Som 

Tillander menar verkar det också finnas en förståelse. Kopplingen som Tillander nämner 

angående att det när det fungerar dåligt så slår det tillbaka på tjänstemännen något som man 

möjligtvis kan koppla till den politisk-ekonomiska aspekt som Flyvbjerg(2012) nämner. 

 

6.5 Solna Stad 

Tillander börjar med att påpeka att planeringen har utgått från de befintliga publika 

transporterna. ”Det är inte arenan som är dimensionerande, utan idag är det 

handelsanläggningen och andra verksamheter som är det”(Intervju Tillander 30/11-15). Ska 

man bygga ut biltrafik så man klarar att alla som vill kan ta sig till arenan i bil så går det helt 

enkelt inte, ett sådant system kan man inte bygga upp säger Tillander. Solna stads 

trafikplanering har utgått från att folk ska åka kollektivt till arenan. Sen menar de att man får 

ta de köer som blir när det är större evenemang(Intervju Tillander 30/11-15). 
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Tillander börjar med att gå igenom trafiksituationen på vägarna i området. Man har utgått 

ifrån vägsystemet och det är dimensionerat för att inte trafiksituationen ska förvärras utifrån 

den situation som man hade innan (Intervju Tillander 30/11-15). När handelsanläggningen är 

fullt utnyttjad och hela arenastaden är utbyggd, så är vägsystemet dimensionerat för att klara 

vardagstrafik menar Tillander. Det har dimensionerats upp det för att det inte ska förvärras 

som det var när de inledde, det har inte varit köfritt här de senaste tjugo åren. Ska det byggas 

ut så att det inte blir köer så är det mycket svårt arbete(Intervju Tillander 30/11-15). Så 

mycket mark har man inte och så mycket tror Tillander inte man vill bygga. För att sedan gå 

in på hur användandet utav prognoser på trafikplanerings enheten, Solna Stad ser ut. 

Det gjordes rätt tidigt en ganska översiktlig prognos, man la ut trafiken på vägnätet och såg 

ungefär var det fanns ”flaskhalsar” och liknande i vägsystemet. Sen har det gjorts flera 

trafiksimuleringar för att dimensionera upp anläggningen. Dessutom har det byggts en ny bro 

över järnvägen och det är gjort med utgångspunkt från den analys som gjordes. Bussar och 

pendeltåg är med i det också, det är ett trögare system än biltrafiken. Ett skäl till att byggde ut 

Tvärbanan till Solna C, byggde på de prognoser som SL gjort och det är samma sak med 

tunnelbanan som kommer nu. Det läggs nog rätt stor vikt på prognoser som den från SL. Det 

är byggherrarna som har tagit fram prognoserna i området, detta ingår i 

utredningsjobbet.(Intervju Tillander 30/11-15). 

Tillanders synpunkt är att det här bygger på en arena som folk åker till kollektivt och det 

finns annan verksamhet omkring. Det som har varit dimensionerande för trafiken generellt i 

området har varit handelsområdet som har en stor trafikalstring. De största utmaningarna är 

nog avklarade påpekar Tillander. Dock är det klart att en parameter som det kanske inte 

räknas med är hur trafiken ska lösas under byggandet av tunnelbanan, men det är ett 

övergående problem(Intervju Tillander 30/11-15). 

 

6.6 Analys Solna stads planeringsverktyg och instrument 

Det fanns en hel del intressanta aspekter i detta kapitel. Fastighetsägarna i området har varit 

med och tagit fram prognoser och det kan tänkas att de vill få fram nya transporter så snabbt 

som möjligt. Det kan länkas till den politisk-ekonomiska aspekt som nämns av Flyvbjerg 

(2015). Då menas de organisatoriska påtryckningar som nämns. Dessutom är Tillander inne 

på att man lägger stor vikt vid prognoserna som finns att tillgå. Han menar också att 

tunnelbanan bygger på prognoser liksom tvärbanan. Om man slår ihop dessa tre aspekter så 

ser man ett mönster som känns igen från teorin. Att det inte räknas med en parameter som hur 

trafiken löses under utbyggnaden av tunnelbanan kan eventuellt skapa en del oförutsedda 

problem och svårigheter med den data som ska ligga till grund för prognoserna.  

 

7. STOCKHOLMÖVERENSKOMMELSENS BETYDELSE FÖR 

TRAFIKFÖRVALTNINGEN 

 

Schmitz benämner området Arenastaden och Solna station som en viktig knutpunkt mellan 

flera trafikslag. Fortsättningsvis menar densamme att egentligen har påverkan från Mall of 

Scandinavia och Friends Arena varit mindre än vad man skulle kunna föreställa sig. Men det 

är trots allt stor påverkan. Utan att veta exakt hur diskussionerna fördes under 
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Stockholmsöverenskommelsen så tror Schmitz att den gula tunnelbanelinje som ska byggas är 

ett resultat av att Friends Arena och Mall of Scandinavia finns där. Annars är det en  annan typ 

av resande både till Friends Arena, där det är väldigt stora resandeströmmar vid några 

tidpunkter och Mall of Scandinavia där det är ett resande som fördelas lite annorlunda över 

dygnet jämfört med arbetspendling. Så det är speciella omständigheter kring de publika 

transporterna i området menar Schmitz. Som det har sett ut hittills har trafikförvaltningen 

bedömt att det resande som finns ryms inom den befintliga trafiken. Än så länge har det inte 

påverkat på det sättet riktigt. I och med trafikförsörjningen har varit så pass bra från början 

Har Trafikförvaltningen har egentligen inte gjort några förändringar i trafiken till följd av 

Mall of Scandinavia och Friends Arena(Intervju Schmitz 9/12-15). 

Fortsatt menar Schmitz att det rent fysiskt har varit svårt att hitta plats för den nya 

tunnelbanestationen och uppgång gällande densamma i och med att mycket redan är byggt 

eller planlagt i området. Det ska tilläggas att det också finns en diskussion om att regionaltåg 

ska börja stanna vid Solna station också men det är Trafikverkets fråga tillägger Schmitz. Det 

kan också ses som ett resultat av de här verksamheterna. Området Arenastaden har stor 

påverkan på det som planeras gällande publika transporter menar Schmitz. Han utvecklar sitt 

påstående och menar att inte den gula tunnelbanelinjen hade planerats om verksamheten inte 

hade varit där. Det påverkar även diskussionen om regional tågstopp. Gällande Tvärbanans 

dragning vet jag inte om den påverkades, men säkerligen, säger Schmitz.(Intervju Schmitz 

9/12-15). 

Schmitz påpekar att utifrån Stockholmsöverenskommelsen har en speciell förvaltning för 

utbyggnaden av tunnelbana tillkommit som driver arbetet med utbyggnaden.  Det finns några 

samarbetsgrupper kring Solna Stad, det finns styrgrupper och den arbetsgruppen tillsammans 

med Solna Stad som Schmitz själv sitter i. Där pratas det på en väldigt konkret nivå om 

stationslägen och lämpliga uppgångar, hur de ska både ansluta till verksamheterna och koppla 

till övriga kollektivtrafiken i och med att det är en så viktig knutpunkt(Intervju Schmitz 9/12-

15). 

Annars menar Schmitz att det rent konkret handlar mycket om hur Trafikförvaltningen 

har förhållit sig till det här arbetet. Vilken roll Trafikförvaltningen har haft, ska ha och hur 

gränsdragningarna ser ut i arbetet. En annan konkret fråga är hur den övriga kollektivtrafiken 

påverkas under utbyggnaden av tunnelbanan, vilka förändringar i busslinjenätet ska göras 

eller bör göras. Byggtiderna är en annan fråga hur man till exempel löser trafiken under 

byggtiden. Framkomlighet, ersättningstrafik och liknande problem som kan uppstå. Sen 

arbetas det också med driftskedet, att få en effektiv anläggning av trafik som fungerar ihop 

med övrig tunnelbaneanläggning men det är inte inom mitt kompetensområde säger 

Schmitz(Intervju Schmitz 9/12-15). 

Det sker dialog hela tiden tror Schmitz, men mer formaliserat så är dialogen som var 

inom Stockholmsförhandlingen den viktigaste i och med att den ligger till grund för 

tunnelbaneutbyggnaden. Där var politiker från kommunerna och landstinget representerade i 

en förhandlingsgrupp leddes av regerings förhandlingspersoner. Trafikförvaltningen hjälpte 

till med att ta fram underlag för de olika objekten som var uppe för förhandling säger 

Schmitz. ”Det verkar vara ju ett planeringsförfarande som man vill hänga fast vid, det innebär 
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man kopplar ny infrastruktur till bostadsbyggande i väldigt hög grad”(Intervju Schmitz 9/12-

15). 

Trafikförvaltningen har återkommande samrådsmöten med politiker. Men det är ju inte på 

den nivån att det diskuteras ny infrastruktur utan det sker på en högre nivå påpekar Schmitz. 

Detta bör vara ett formellt uppdrag att ta fram underlag på de objekt som är 

trafikförvaltningens. Trafikverket tog fram underlag gällande vägarna som ingick och 

trafikförvaltningen tog fram underlag om spåruppbyggnaden(Intervju Schmitz 9/12-15). 

Exakt hur det såg ut vet jag inte, men det beslutet bör ha tagits i landstingsfullmäktige menar 

Schmitz. Rent praktisk vad gäller tunnelbanas utbyggnad så finns flera samverkningsforum, 

där sitter trafikförvaltningen med i en arbetsgrupp gemensam med kommunen och 

förvaltningen för utbyggd tunnelbana. Där pratas det om stationslägen och var entréer ska 

komma upp i området och liknande. Det är ett konkret exempel på hur samarbetet ser 

ut(Intervju Schmitz 9/12-15). 

 

7.1 Analys Stockholmsöverenskommelsens betydelse för trafikförvaltningen 

Det som är väldigt intressant här är att Schmitz menar att sträckningen av den ny gula 

tunnelbanelinjen är ett resultat av att Friends Arena och Mall of Scandinavia ligger där. Det 

verkar som att anläggningarna har stor inverkan i vad som planeras. Kopplingen mellan 

byggandet av tunnelbanelinjen till bostäder och det som nämns ovan i analysen är intressant 

då man menar att den byggs för att anläggningarna är där och inte för att det ska fungera som 

ett nytt bostadsområde primärt. Här kan det tänkas att det finns politisk-ekonomiska 

påtryckningar och då främst politiska. Det menas också från Schmitz sida att 

trafikförsörjningen har varit bra från början vilket om man kopplar det till den låga 

prognostisering som finns i järnvägsplanen så undrar man hur stor nyttan med linjen kommer 

att bli. Att det som Schmitz säger är speciella förutsättningar tyder på att det varit svårt att 

hitta referensobjekt vilket Flyvbjerg(2012) menar är viktigt om man ska använda den 

referensmetod som han förespråkar vilket det verkar som att man gjort här. 

 

 

7.2 Betydelsen av Stockholmsöverenskommelsen för Solna stad 

Enligt Ekegren har samarbetet varit väldigt bra och det har varit mycket lyssnande. Det har 

under hela processen varit ett mycket intimt samarbete, det har varit nödvändigt för att få det 

här att fungera. Stadens olika delar har väldigt engagerade i det menar Ekegren. I området har 

både stadens trafikenheter, landstinget, fastighetsägarna och staten varit med och tagit fram 

planeringen(Intervju Ekegren 16/12-15). Utan att få fram de här transportlösningarna hade det 

inte området varit funktionellt menar Ekegren. Stockholmsöverenskommelsen är väldigt bra 

för hela området, det gör att ta sig till och från området går ännu snabbare. När tunnelbanan 

kommer till stånd så kommer det gällande de publika transporterna att det inte vara några 

problem alls påpekar Ekegren. ”Sen glömmer man lätt bort att Solna stad har den blå linjen 

som går till Solna Centrum”(Intervju Ekegren 16/12-15). Ekegren var själv en aning tveksam 

till Signalbron, att Solna Stad var tvungna att ta den stora kostnaden. Men nu i efterhand så 

ser man att detta var viktigt. I övrigt så tror Ekegren att det idag fungerar relativt bra. Han 
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tillägger också att hade inte Friends Arena och Arenastaden kommit till så hade det inte blivit 

någon ny tunnelbana. ”Det är ganska givet”(Intervju Ekegren 16/12-15). 

Tillander uttalar att Stockholmsöverenskommelsen är bara en förutsättning och Solna stad 

rättar sig efter planeringen för tunnelbanan. Det är inte bara till Arenastaden utan också till 

Hagastaden påpekar Tillander till sist(Intervju Tillander 30/11-15). 

 

7.3 Analys betydelsen av Stockholmsöverenskommelsen för Solna stad 

Ekegren är också inne på spåret att tunnelbanelinje blivit som den är på gång att bli om inte 

Friends Arena och Mall of Scandinavia hade etablerat sig där. Både Ekegren och Schmitz och 

även Tillander till viss del inne på samma spår gällande detta. Det intressanta är att 

fastighetsägarna verkar ha stort inflytande också enligt Ekegren. Här kan man eventuellt se en 

koppling till de politisk-ekonomiska orsakerna eller psykologiska orsaker som nämns av 

Flyvbjerg(2012). Med det menas påverkan av de utomstående påtryckningar som finns här. 

Som Tillander säger så är tanken att tunnelbanan även ska gå till Hagastaden någon som inte 

är så flitigt nämnt utan det verkar som att fokus verkar ligga på området Arenastaden. Att 

fokus ligger på Arenastaden kan kopplas till det som Flyvbjerg(2012) benämner som en 

politisk-ekonomisk orsak om det skulle bli så att det inte det som planeras inte stämmer. Det 

märks på Ekegren att det är där fokus ligger. Med tanke på eventuella påtryckningar kan man 

ha i åtanke vad Ekegren(2015) nämner i kapitel 5.1 ångade diskussion om dåliga 

trafikmöjligheter. Dock ska det nämnas att intervju också utgår från området Arenastaden. 

 

8..SYNEN.PÅ.MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGAR 

 

Tillander menar att det låg med en miljökonsekvensbeskrivning i detaljplanen när den togs 

fram och även i bostadsplanerna när de togs fram och då var trafiken en del av det. Det har 

gällt buller och sådant, men det har inte direkt påverkat de publika transporterna utan mer 

bostäderna säger Tillander. Det alstrar lite mer trafik nu, men sett till idag så har 

trafikplaneringsenheten vid Solna stad gjort trafikmätningar och trafikflödena har inte 

förändrats så mycket senaste de tio åren(Intervju Tillander 30/11-15). Trafikplanerings 

enheten, Solna Stad ska göra uppföljningar nu men Tillander tror inte att utbyggnaden 

kommer att påverka mer än på marginalen. Det skulle möjligtvis vara en ökning av avgaser 

men Tillander tror inte att det får någon större påverkan på miljön. Tillander ser heller inte att 

det ska påverka i framtiden. Men menar att det klart kan drabba enskilda dock inte som 

helhet(Intervju Tillander 30/11-15). 

Schmitz uttalar att det har gjorts en miljökonsekvensbeskrivning kopplad till 

järnvägsplanen för utbyggnaden av tunnelbanan. Den ser ut som en 

miljökonsekvensbeskrivning brukar se ut.  Schmitz menar att vad han minns inte kunnat se att 

det har tänkts på kumulativa aspekter i den aktuella miljökonsekvensbeskrivningen. Det är 

inte dock inte Schmitz expertområde påpekar han. Schmitz medger att han var tvungen att 

läsa på om kumulativa effekter, vad som avses med begreppet och så vidare(Intervju Schmitz 

9/12-15). 
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8.1 Analys av synen på miljökonsekvensbeskrivningar 

Det är intressant att Tillander menar att inte är så stor miljöpåverkan i området. Då det varit 

problem med det när det har byggts bostäder. Detta kan i längden också leda till förseningar 

och oväntade kostnader som dyker upp. Det som Schmitz nämner angående kumulativa 

aspekter tyder på kan leda till oväntade kostnader och eventuella förseningar. Vilket leder till 

det som Flyvbjerg(2012) menar är en av konsekvenserna när det inte stämmer. Ytterligare 

förseningar, större kostnader och en nytta blir inte lika stor som tänkt. Detta kan också 

kopplas till det som Flyvbjerg(2012) nämner som de tekniska orsakerna och i detta fall det 

som benämns som bättre data. Då det med bättre data kan undvikas om de skulle lyckas 

förutse de problem som kan uppstå. 

 

9..SLUTDISKUSSION 

 

Om man börjar med prognoserna så står det klar att man använder sig mycket av dem. 

Tillander nämner att det läggs stor vikt vid dem något som bekräftas om man tittar på både 

planen för utbyggnaden av tunnelbanan och det som Schmitz säger. Det står också klart att det 

är svåra förutsättningar för att utforma prognoser för hur många som ska åka. Då det i 

området är speciella förutsättningar och det tyder också på att det inte varit helt lätt att hitta 

referenser som liknar Arenastaden. Den prognos som presenteras i planen för utbyggnaden av 

tunnelbana ligger relativt lågt med de objekt som man valt ut som referens, intressant då 

Flyvbjergs(2012) forskning som teorin bygger på visar att 9 utav 10 prognoser för nyttan av 

projekten värderas över det verkliga utfallet. I detta fall kan man också se att det finns en 

dialog med fastighetsägare och de har till och med tagit fram en del prognoser sägs det. Ett 

intressant spår är om man kopplar ihop de två ovan nämnda faktorerna då Flyvbjerg(2012) 

menar att planerare och projektansvariga tenderar att överskatta den nytta som projekten 

faktiskt gör. Då kan tänkas finnas påtryckningar från många håll. Dock visas det att man 

försöker att visa till exempel fastighetsägare att det kan gå att lösa på annat vis. En annan 

intressant faktor här är att det nämns att det inte hade blivit en tunnelbanelinje på det sättet 

som det ser ut att bli om inte Friends Arena och Mall of Scandinavia hade funnits där de gör 

idag. 

Det är helt klart att Stockholmsöverenskommelsen betyder mycket för planeringen av 

publika transporter i området. Tillander säger dock att det är relativt välförsörjt gällande 

publika transporter i området, Ekegren och Schmitz är inne på liknande spår. Drar man sedan 

paralleller med det som tidigare nämnts i diskussionen angående nyttan så blir det än mer 

vatten på den kvarnen. En annan aspekt som man kan diskutera här är vad som skulle hända 

om det går dåligt för Mall of Scandinavia och affärer lägger ner och liknande. Eller att det blir 

färre evenemang på Friends Arena. Hur skulle detta påverka nyttan och resandet? 

Gällande miljökonsekvensbeskrivningar och miljöfrågan i det här fallet så ser man att det 

finns en hel del potentiella risker till att det kan ställa till det. När man till exempelvis nämner 

att det både med bostadsbyggandet och tvärbanan i området Det tyder på att det inte läggs 

någon större vikt på det mer än det som måste då det hänvisas till det som ligger med 

projekten. De kumulativa effekterna är heller inget som det verkar som att det lagts någon 

större vikt vid, de skulle eventuellt också kunna vara något som bromsar upp projektet. 



24 

  

Det finns en hel del tecken på att detta projekt likt de som är med i Flyvbjergs(2012) 

studie inte kommer att utgöra den nytta som det är tänkt eller beräknat. Men det finns också 

tecken på att så inte kommer att bli fallet. Som exempelvis den modell som använts vid 

prognosen i järnvägsplanen. Angående de ekonomiska bitarna så är finns det inte så mycket 

underlag att titta på i just denna studie. Men man kan till exempel se miljöaspekten som något 

som tyder på att det blir likt många av de fallen som är med i Flyvbjergs(2012) studie. 

Detta leder oss in på vidare forskning inom ämnet. Vilket skulle kunna vara att man 

tittade på hur de nya tunnelbanelinjerna har dragits och väger in en socioekonomisk aspekt i 

det. För att se eventuella samband då det finns tendenser till att det den gula linjen som dras 

till området Arenastaden blir överflödig. Eftersom det menas att det är relativt välförsörjt med 

publika transporter. Dessutom det faktum att respondenterna är överens om att utan Friends 

Arena och Mall of Scandinavia så hade det nog inte blivit någon tunnelbanelinje. Eller helt 

enkelt gör en uppföljning av hur detta projekt kring Arenastaden utvecklade sig och även de 

andra linjerna som dras i och med Stockholmsöverenskommelsen. 

Vidare så kan man om man tittar på de artiklar som lästs in se följande. 

Stockholmsöverenskommelsen som kan ses som en slags fysisk planering vilken man kan 

jämföra med det som beskrivs i Todes artikel från 2012.  Todes(2012)menar att man genom en 

tillväxtstrategi länkar samman fysisk planering och publika transporter. Även om denna studie 

främst riktar sig till utvecklingsländer så är det inget tvivel om att det finns likheter med 

Stockholmsöverenskommelsen och de planeringssätt som beskrivs av Todes(2012). 

Todes(2012) menar att det kan uppstå klyftor och konflikter och det tycker jag man kan se 

spår av här. Om man kopplar det som sägs angående att det påstås vara bra förbindelser sett 

till publika transporter och att det ska dras en tunnelbanelinje ut till området. Funderar man ju 

på om det inte finns områden som där det hade kunnat göra mer nytta. Men det kan också vara 

så att respondenterna påstår att det är bättre ställt med de publika transporterna än vad som är 

fallet med tanke på att det nämns att de fått kritik. 

Att de två stora anläggningarna Friends Arena och Mall of Scandinavia har fungerat som 

en slags katalysator gällande just den gula tunnelbanelinje verkar det inte råda något tvivel om 

då alla tre respondenterna är inne på detta. Sen om man kan dra en parallell till Kassens-

Noors(2013) artikel angående att OS-anläggningarna fungerar som en katalysator för publika 

transporter i OS städer är kanske lite mer tveksamt. Det som man kan konstatera är att det är 

två stora anläggningar som har haft påverkan på de publika transporterna i området 

Arenastaden. I framtiden återstår att se om man kan dra nytta av de erfarenheter som området 

arenastaden ger. 

Gällande miljökonsekvensbeskrivningarna så var respondenterna relativt sparsamma. 

Enligt Folkesson, Antonsson och Helldin (2013) bör den vetenskapliga kunskapen kring 

miljökonsekvensbeskrivningar och kumulativa effekter i dessa bli bättre. Detta kan möjligtvis 

bekräftas av de kortfattade svaren, men det kan också bero på att det inte ligger i 

respondenternas utgifter. 
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BILAGA 1 

 

Intervjuschema Intervju Tage Tillander, Trafikplanerare Solna stad,30/11-

15 

 

Vad är din huvudsakliga uppgift? 

 

Hur ser du på området Arenastaden? 

 

Hur planerar man för publika transporter till området Arenastaden? 

 

Hur använder man sig av prognoser? Och vilken vikt lägger man på dessa? 

 

Vilka hjälpmedel används för att planera publika transporter när det finns så stora 

anläggningar ni området? Och av vilken vikt är de? 

 

Hur har projekten Friends Arena och Mall of Scandinavia påverkat det arbete som du 

Håller på med? 

 

Hur ser planeringen ut för er när det är ett stort evenemang på Friends Arena? 

 

Vilka är de största svårigheterna i området Arenastaden? Och möjligheterna? 

 

Hur har det påverkat ert arbete att processerna med Friends arena och Mall of Scandinavia 

gått relativt snabbt? 

 

Men har man sett att t.ex. utbyggnaden av tvärbanan gått smidigare p.g.a. anläggningarna? 

 

Vad är din syn på den tunnelbanelinje som är på väg att dras till området? Hur påverkar detta 

arbetet? 

 

Det påverkar inte er så mycket egentligen? Men väger inte det i planeringen? Planerar man 

utifrån förslaget som finns nu? 

 

Vad är det svåraste/enklaste med själva processen i området? 

 

Vad har varit den största utmaningen kring Arenastaden? och vad är den nu? Och vad kommer 

bli den största i framtiden? 

 

 

Hur är dialogen med politiker inom kommun/landsting i området gällande de publika 

transporterna i området? 
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Hur stor påverkan har Arenastaden framkomst på det som planeras i publik transport väg? 

 

Hur ser samarbete för er del ut med SL och övriga aktörer inom publika transporter ut? 

 

Vad betyder Stockholmsöverenskommelsen för er rent konkret? Arbetar ni något med nya 

tunnelbanan t.ex.? 

 

Hur arbetar man med en miljökonsekvensbeskrivning gällande publika transporter i fallet 

Arenastaden? 

 

Hur är din syn på kumulativa effekter i miljökonsekvensbeskrivningar? 
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BILAGA 2 

 

Intervjuschema till intervju med Manne Schmitz samhällsplanerare, 

strategisk utveckling på Trafikförvaltningen i Stockholm 

 

Vad är din huvudsakliga uppgift på trafikförvaltningen? 

 

Hur ser du på området Arenastaden? 

 

Vilka är de planeringsinstrumenten? 

 

Hur ser er planering ut för publika transporter till området Arenastaden ? 

 

Hur använder man sig av prognoser? Och vilken vikt lägger man på dessa? Hur ser en 

prognos ut? 

 

Vilka andra hjälpmedel används för att planera publika transporter med tanke på det finns så 

stora anläggningar ni området? 

 

Hur har projekten Friends Arena och Mall of Scandinavia påverkat det arbete som du håller på 

med? Om det har påverkat? 

 

Hur ser samarbete för er del ut med Solna Stad och övriga aktörer inom publika transporter 

ut? 

 

Är det fastighetsägarna till bostäder som finns i området eller vilka fastighetsägare är det? 

 

Vilka är de största svårigheterna i området Arenastaden för er del? Och vilka är 

möjligheterna? 

 

Vad är din syn på det arbete med publika transporter som är i området? 

 

Hur ser planeringen ut för er när det är ett stort evenemang på Friends Arena? Och om det är 

som nu jul handel på Mall of  Scandinavia? 

 

Vad är det svåraste/enklaste med själva processen i området? 

 

Hur är dialogen med politiker i området gällande de publika transporterna? Och hur ser 

dialogen ut med landstinget och regering? Hur har den sett ut? 

 

Vad betyder Stockholmsöverenskommelsen för er rent konkret? Och hur har samarbetet med 

Solna Stad sett ut? 
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Hur stor påverkan har Arenastads områdets framkomst på det som planeras i publik transport 

väg? 

 

Hur har det påverkat ert arbete att processerna med Friends arena och Mall of Scandinavia 

gått relativt snabbt ? 

 

Hur ser man på miljöaspekten i ett arbete av denna dignitet? Hur ser man på eventuella 

kumulativa aspekter inom miljöfrågan? 
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BILAGA 3 

 

Intervjuschema till intervju med Anders Ekegren f.d. 

Stadsbyggnadskommunalråd och nu vice ordförande 

stadsbyggnadsnämnden i Solna Stad 12/16-15 

 

Hur ser du på området Arenastaden? 

 

 

Hur planerar man för publika transporter till området Arenastaden? 

 

Hur använder man sig av prognoser? Eller andra hjälpmedel Och vilken vikt lägger man på 

dessa? 

 

Hur ser det samarbetet ut mellan er och de aktörer som nämndes ovan? 

 

Hur har det påverkat ert arbete att processerna med Friends arena och Mall of Scandinavia 

gått relativt snabbt ? 

 

Hur ser planeringen ut för er när det är ett stort evenemang på Friends Arena? 

 

Vad betyder Stockholmsöverenskommelsen för er rent konkret? Arbetar ni något med ny 

tunnelbana  t.e.x.? 

 

Hur stor påverkan har Arenastaden framkomst på det som planeras i publik transport väg? 

 

Vilka är de största svårigheterna i området Arenastaden? Och möjligheterna? 

 

Hur ser samarbete för er del ut med SL och Övriga aktörer inom publika transporter ut? 


