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Sammanfattning 

I ett samhälle med starka lokala aktörer kan inte staten agera suveränt. Statsmakten är bero-

ende av samverkan med lokala och regionala aktörer och blir påverkade av dem. De olika of-

fentliga aktörernas resurser är dels finansiella i form av anslag av medel, dels legala genom 

myndighetsutövning. I frågor gällande utbyggnad eller uppgradering av transportinfrastruktur 

tvingas staten samverka med regionala och lokala aktörer (kommuner) för att uppnå gemen-

samma mål. Denna samverkan antar olika karaktär från fall till fall och innebär att såväl mål 

som resurser förändras under processens gång. De konflikter, i form av samverkansproblem, 

som redovisas i detta arbete belyser de olika mål och resurser aktörerna har. 

Syftet med arbetet är att undersöka hur ett regionalt infrastrukturprojekt betraktas ur olika ak-

törsperspektiv, samt att analysera och granska samverkansprocessen. I uppsatsen anförs och 

refereras till forskning och kunskap som beskriver det aktuella problemområdet och placerar 

det i ett sammanhang; en regional planeringskontext vilken inbegriper samverkan mellan 

olika offentliga organ för att möjliggöra samhällsnyttiga förändringar i systemet för transport-

infrastruktur. En fallstudie har gjorts avseende en kapacitetsförstärkning för införande av reg-

ionaltågstrafik på järnvägen mellan Malmö och Trelleborg i sydvästra Skåne. I studien under-

söks hur planeringsprocessen utvecklats över tid och vilka samverkansproblem som uppstått 

under processen för detta infrastrukturprojekt, till följd av offentliga organs olika roller avse-

ende samhällsförändringen i fråga. De problem som i föreliggande studie kan konstateras har 

utgjorts av konflikter, härrörandes ur de mål respektive organ haft för avsikt att uppfylla, 

kopplat till de resurser organen bidragit med, avseende samhällsförändringen i det studerade 

fallet. Fallet visar även att en kommun kan tidigarelägga transportinfrastrukturprojekt genom 

sitt agerande. 
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1 Inledning 

I princip saknas enligt Cars, Malmsten och Tornberg (2009, s. 129-130) en sammanhållen 

rumslig strategi i Sverige. Planering av infrastruktur har enligt dem utgångspunkt i å ena sidan 

transportpolitiska beslut i riksdagen, å andra sidan analyser och utredningar inom transport-

sektorn. Samordning mellan infrastrukturplanering och fysisk planering sker vid planering av 

enskilda projekt. Samtidigt ges det från nationellt håll enligt Statens institut för kommunikat-

ionsanalys (2007, s. 13) i många fall ingen vägledning om hur eventuella målkonflikter ska 

hanteras. 

I en hierarkisk modell av samhällsplanering uppfattas staten som överordnad lokala intressen. 

Med ökad grad av partnerskap i infrastrukturutbyggnad, visar det sig att kommuner som er-

bjuder finansiellt förskott av investeringsmedel, kan få projekt i sin kommun tidigarelagda. 

Det finns ingen vedertagen ordning för sådana initiativ. Detta är ämnet för föreliggande upp-

sats. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett regionalt infrastrukturprojekt betraktas, dels 

ur ett kommunalt perspektiv, dels ur ett regionalt perspektiv, dels ur ett nationellt statligt per-

spektiv, samt att analysera och granska samverkansprocessen mellan de aktörer som represen-

terar dessa olika planeringsnivåer. 

1.2 Problemformulering 

Hur inverkar de offentliga aktörernas olika roller vid samverkan i ett konkret fall av uppgra-

dering av transportinfrastruktur? 

1.3 Frågeställningar 

Övergripande frågeställning för arbetet är: Vilka perspektiv har varit ledande hos de olika of-

fentliga aktörerna?  

Den övergripande frågeställningen kompletteras med följande specificerade frågor:  

 Hur ser de olika aktörerna på mål med projektet och hur används i sammanhanget pla-

neringsinstrument utifrån respektive aktörsperspektiv och roll, som verktyg under pro-

cessens gång? 

 Hur har samverkan i planeringsprocessen för projektet skiftat mellan konsensus och 

konflikt? 

 Varför uppstår konflikt aktörer sinsemellan vid samverkan? 

1.4 Avgränsning 

Den studerade enheten avgränsas till processen avseende strategisk planering inför, och ge-

nomförande av, ett regionalt infrastrukturprojekt och de i projektets samverkande direkt invol-

verade offentliga organ på kommunal, regional och statlig planeringsnivå. För det studerade 

infrastrukturprojektet upprättade avtal mellan dessa organ utgör därmed huvudsaklig ram för 

undersökningens avgränsning avseende aktörer och deras samverkan. 
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1.5 Teoretisk ram 

De forsknings- och kunskapsområden som anförs i denna uppsats utgörs i huvudsak av tre 

fält. Detta arbete ligger inom ramen för, och förankras i, dessa tre huvudsakliga forsknings-

fält. Därutöver redogörs för mindre och kompletterande kunskap av relevans för ämnesområ-

det. De olika fälten tangerar i flera avseenden varandra och flätas också på många sätt ihop.  

Intentionen med upplägget av dessa fält och kompletterande tillägg är att öka förståelsen 

kring, samt beskriva, föreliggande problematik. Tanken är även att belysa ämnesområdets ak-

tualitet och placera det i ett sammanhang. Upplägget innebär i huvuddrag en ungefärlig indel-

ning i följande fält med tillhörande forskare och kunskapsspridare:  

 Infrastrukturplanering. Här refereras till bland andra Cars, Malmsten, Rader Olsson 

och Tornberg. 

 Den regionala planeringskontexten. Forskning och kunskap inom detta fält är häm-

tad från bland andra Ehinger Berling, Engström, Cars och Thune Hedström. 

 Samverkan och samordning. Forskare inom detta område är bland andra Booher, In-

nes, Rader Olsson, Tornberg och Cars. 

Dessa fält utgör grunden för den analys som görs av det studerade fallet och dess process. 

1.6 Disposition 

Kapitel 2: Bakgrund. I kapitlet redogörs för svensk infrastrukturplanering och dess förutsätt-

ningar. 

Kapitel 3: Forskningsöversikt. I kapitlet beskrivs föreliggande problematik som placeras i ett 

sammanhang. I forskningsöversikten redogörs även för den forskning och de begrepp med 

hjälp av vilka det studerade fallet analyseras i kapitel 6.  

Kapitel 4: Metod och empiri. I kapitlet redogörs för hur föreliggande studie är genomförd.  

Kapitel 5: Fallet Trelleborgsbanan. Resultat av fallstudien. Presentation av data genom be-

skrivning av det studerade projektets process.  

Kapitel 6: Analys av fallet med utgångspunkt i de frågeställningar vilken studien grundas på. 

Kapitel 7: Diskussion och slutsatser. 
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2 Bakgrund – svensk infrastrukturplanering i korthet 

Detta kapitel (2) syftar till att kort ge en översiktlig beskrivning av infrastrukturplaneringens 

beskaffenhet i Sverige. Tanken är att dels ge en översiktlig bild av infrastrukturen och dess 

övergripande egenskaper och problem, dels att kort presentera de konstituerande, processu-

ella, institutionella och instrumentella förutsättningar som ligger till grund för transportinfra-

strukturplaneringen i Sverige, samt dess huvudaktörer. 

2.1 Introduktion 

I vårt samhälle idag är transporter en oumbärlig förutsättning för vår ekonomi och välfärd. In-

frastruktur är helt enkelt en nödvändighet för att vår vardag ska fungera, utan den skulle Sve-

rige stanna och vår välfärd skulle tillintetgöras. Trots infrastrukturens betydelse fungerar pla-

nering av densamma inte utan problem. Det kan röra sig om projekt som markant drar ut på 

tiden eller att kostnader skjuter i höjden. Ett av skälen som skapar problem vid infrastruktur-

planering handlar om samordning och samarbetet mellan olika involverade aktörer. Det kan 

bland annat röra sig om att aktörer inte upplever ett föreslaget alternativ som det bästa eller 

ser konflikter med avseende på mål vid ett föreslaget lokaliseringsalternativ. (Cars, Malmsten 

& Tornberg 2009, s. 11)  

Olika infrastrukturprojekt berör en mängd parter. Även om det råder samförstånd kring ett 

specifikt infrastrukturprojekts betydelse, behöver det nödvändigtvis inte betyda att alla parter 

ställer sig positiva till det alternativ eller den lösning som föreslås. Cars, Malmsten och Torn-

berg menar att problemen som rör beslut om infrastrukturinvesteringar består i två delar: dels 

att de politiska målen för byggande av infrastruktur inte alltid är entydiga, något som ofta in-

nebär att olika samhälleliga mål hamnar i konflikt med varandra; dels att de många olika aktö-

rerna har skilda intressen, något som ger upphov till intressekonflikter. (Cars, Malmsten & 

Tornberg 2009, s. 13) 

Ett infrastrukturprojekt genomförs vanligtvis inte av en ensam organisation; formellt styrda 

organisationer för planering och genomförande har i allt större utsträckning kommit att i stäl-

let bestå av mindre fasta och löst organiserade nätverk1. Vid infrastrukturplanering utgörs im-

plementeringen därför av ett förhandlingsspel mellan de olika aktörerna. Dessa olika aktörer 

kan såväl ha likvärdiga som motstridiga intressen. Intressekonflikter eller andra motsättningar 

i implementeringsprocessen kan således betraktas som en naturlig del i förfarandet. Kompro-

misser och förhandlingar är en väg för att nå konsensus. (Cars, Malmsten & Tornberg 2009, s. 

39)  

Ibland blir planerade projekt dock inte som beslutsfattarna har tänkt sig. Förutom problem 

såsom begränsade finansiella anslag ger upphov till vid processen för genomförandet av infra-

strukturprojekt, genom förseningar och försvårande, ställer även andra faktorer till problem. 

Ett exempel på detta är det institutionella ramverkets brister, som sinkar en snabb och ration-

ell planprocess. (Cars, Malmsten & Tornberg 2009, s. 38-39) 

                                                 
1 Ett nätverk förklaras i nationalencyklopedin som ett system av relationer, exempelvis mellan organisationer 

eller individer. 



Blekinge Tekniska Högskola Fysisk planering 

Masterarbete, 30 hp  Planering av transportinfrastruktur 

Henrik Gustavsson 2015-06-11 Sida 10 av 73 
 

2.2 Planeringsförutsättningar 

Processen för planering och genomförande av infrastrukturprojekt innebär ett komplicerat 

samspel mellan olika samhällsorgan. Aktörer på central, regional och lokal nivå har varie-

rande roller och ansvar och är på olika sätt kopplade till varandra. Utöver Plan- och bygglagen 

(PBL) och Miljöbalken regleras infrastrukturplaneringen även av sektorslagarna Väglagen, 

Lagen om byggande av järnväg, Farledslagen och Luftfartslagen. Därutöver påverkar även 

andra lagar indirekt processen, exempelvis Kulturminneslagen. (Cars, Malmsten & Tornberg 

2009, s. 29).  

Någon fysisk planering i enlighet med PBL finns inte på nationell nivå och sker i praktiken i 

stort sett inte heller på regional nivå (Sveriges kommuner och landsting 2007, s. 16). Därmed 

är det kommunerna som i enlighet med PBL kan betraktas ha ett stort inflytande över den fy-

siska planeringen, således även vid infrastrukturplaneringen i Sverige. Hur detta förhåller sig 

förklaras i härnäst. 

2.2.1 Central nivå 

På den centrala, nationella nivån är det riksdagen och regeringen som har det yttersta ansvaret 

för transportpolitiken och tillhörande frågor gällande finansiering och olika prioriteringar 

(Cars, Malmsten & Tornberg 2009, s. 29). Infrastrukturplaneringen styrs genom lagar, förord-

ningar, riktlinjer och mål. Särskilt viktiga är de transportpolitiska målen och de investerings-

medel som anvisas. 

Den långsiktiga infrastrukturplaneringen i Sverige genomförs i två steg, inriktningsplanering 

följd av åtgärdsplanering. I det första steget tas övergripande analyser fram av Trafikverket, 

utifrån riktlinjer i regeringens direktiv. Analyserna presenteras för regeringen som därmed ges 

underlag till infrastrukturpropositionen, vilken innehåller förslag till ramar för investering, 

drift och underhåll för de olika trafikslagen. När riksdagen sedan tagit beslut om infrastruktur-

propositionen, avlutas inriktningsplaneringen och åtgärdsplaneringen tar vid. (Riksrevisionen 

2012, s. 30)  

Vid åtgärdsplaneringen tas långsiktiga nationella och regionala planer fram för hur infrastruk-

tur inom väg, järnväg, sjöfart och luftfart ska byggas ut och underhållas (Riksrevisionen 2012, 

s. 30). Det är Trafikverket som ska stå för upprättandet av, och har ansvaret för, den nationella 

planen för transportinfrastruktur, vilken ska avse tolv år (SFS 2009:236, 1 & 2 §§ och SFS 

2010:185, 1 §). Den nationella planen som fastställs av regeringen, ska bland annat ange in-

riktning på åtgärder och investeringar sett till effekt avseende uppfyllelse av de transportpoli-

tiska målen (SFS 2009:236, 4 & 9 §§). 

Trafikverket har ansvar för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar och ska verka 

för att de transportpolitiska målen uppnås. Myndigheten har också som uppgift att skapa för-

utsättningar för ett samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt hållbart transportsystem. 

(SFS 2010:185, 1 §) Vidare ska myndigheten bland annat även verka för utveckling av kollek-

tivtrafiken, medverka i det regionala tillväxtarbetets genomförande och samverka med andra 

aktörer i syfte att utföra åtgärder som i sammanhanget bidrar till att nå de transportpolitiska 

målen (SFS 2010:185, 2 & 3 §§).  
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Trafikverket har som sektoriell myndighet därmed en betydande roll och är en viktig aktör vid 

infrastrukturplanering även på regional och lokal nivå. 

2.2.2 Regional nivå 

I formell mening utgörs den regionala nivån av länen (Ehinger Berling 2006, s. 72). Den regi-

onala nivån kan emellertid utgöras bland annat av länsstyrelser, landsting och regionala själv-

styrelseorgan. (Cars, Malmsten & Tornberg, 2009, s. 30). Alla regionala organisationsformer 

kännetecknas av utgångspunkten att lokalt eller regionalt valda politiker ska ha ett avgörande 

inflytande över det regionala utvecklingsarbetet2 (Cars, Malmsten & Tornberg 2009, s. 31 & 

144).  Länsstyrelsens roll är dels att fungera som regeringens förlängda arm ute i länen, dels 

att fungera som länets kravställare gentemot staten (Cars, Malmsten & Tornberg 2009, s. 30). 

Det regionala tillväxtarbetet regleras i förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete 

och består bland annat av att regionala utvecklingsprogram, vanligen förkortat RUP, tas fram 

och genomförs. Även regionala tillväxtprogram kan i detta avseende utarbetas. (SFS 

2007:713, 2 §) I det regionala tillväxtarbetet ska bland annat samordning med kommunernas 

översiktsplaner och länsplaner för regional transportinfrastruktur särskilt eftersträvas. Till-

växtarbetet bör också ske i sektorsövergripande samarbete mellan aktörer på lokal och nation-

ell nivå. Ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ligger beroende på regional organisations-

form hos landsting, samverkansorgan eller länsstyrelser. (SFS 2007:713, 4 & 5 §§) 

Det regionala utvecklingsprogrammet ska utgöra en samlad strategi för länets regionala till-

växtarbete och ligga till grund för andra regionala program, såsom regionala tillväxtprogram 

och andra relevanta regionala program och insatser. RUP ska ange mål, inriktningar och prio-

riteringar för arbetet. (SFS 2007:713, 7 & 9 §§) Eftersom RUP är tänkt att för de olika länen 

vara det överordnade planeringsinstrumentet, kan det därmed beskrivas som ”ett regionalt vis-

ions- och strategidokument för en hållbar regional utveckling” (Ehinger Berling 2006, s. 74). 

Ett regionalt utvecklingsprogram saknar dock i princip koppling till den fysiska planeringen. 

RUP är tänkt att fungera som ett samordnande instrument mellan den regionala och nationella 

nivån, till skillnad från en regionplan, vars uppgift är att fungera som mellankommunal sam-

ordning. (Cars, Malmsten & Tornberg 2009, s. 147) 

I enlighet med sjunde kapitlet i SFS 2010:900 får regeringen besluta om att det ska finnas ett 

regionplaneorgan med uppgift att bland annat samordna översiktlig planering och utreda frå-

gor om användning av mark- och vattenområden som angår två eller fler kommuner (SFS 

2010:900, 7 kap. 1 §). Regionplaneorganet får sedan anta en regionplan, antingen för hela reg-

ionen eller för en del av den. Planen ska vara vägledande för beslut som gäller översiktspla-

ner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Därtill, då det har betydelse för regionen, ange 

grunddragen för användningen av mark- och vattenområden samt riktlinjer för lokalisering av 

bebyggelse och byggnadsverk (SFS 2010:900, 7 kap. 6 §). Regionplanering som resulterar i 

                                                 
2 Regionalt utvecklingsarbete benämns numera regionalt tillväxtarbete enligt SFS 2007:713, 2 §. Termen 

förekommer i denna uppsats till följd av överensstämmelse med angiven referens. 
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en antagen regionplan förekommer dock endast i Stockholms län. Ett andra formellt region-

planeorgan i Sverige är Göteborgsregionens kommunalförbund, men i denna region har ingen 

formell plan antagits på senare tid. (Cars, Malmsten & Tornberg 2009, s. 147) 

Länsplan för regional transportinfrastruktur, vanligen benämnd RTI-plan, upprättas inom 

varje län om fördelning av medel för investeringar och åtgärder med syfte att förbättra trans-

portinfrastrukturen (SFS 1997:263, 1 §). Planen fastställs av det organ som är ansvarigt för 

det regionala tillväxtarbetet i respektive län (Proposition 2011/12:118, s. 81). Sverige har idag 

flera modeller vad gäller den regionala samhällsorganisationen (Cars, Malmsten & Tornberg, 

2009, s. 144). Ansvarigt organ som fastställer länsplanen kan således vara länsstyrelse, sam-

verkansorgan eller landsting/kommun (Proposition 2011/12:118, s. 81). Länsplanen ska upp-

rättas med hänsyn till regionens samlade transportbehov och omfatta tolv år (SFS 1997:263, 2 

& 3 §§). Regionala kollektivtrafikmyndigheter och kommuner får bland andra komma med 

förslag. Trafikverket har ansvar att genomföra länsplanerna, då Trafikverket bland annat årli-

gen till regeringen ska redovisa hur planerna genomförts. (SFS 1997:263, 7 & 14 §§)  

2.2.3 Lokal nivå 

Den lokala nivån utgörs av Sveriges kommuner, som ansvarar för den fysiska planeringen i 

enlighet med Plan- och bygglagen. Enligt Emmelin och Lerman (2006, s. 24) kan fysisk pla-

nering förklaras som ”En aktivitet som har förändring som grund: planeringens mål är föränd-

rad markanvändning”. 

”Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten enligt 

denna lag.” (SFS 2010:900, 1 kap. 2 §). Därmed har Sverige ett starkt kommunalt självstyre, 

för vilket det kommunala planmonopolet spelar en mycket viktig roll. Detta monopol innebär 

att det är kommunen som bestämmer när, var och hur något ska byggas. Inom dagens sam-

hällsplanering3 blir många frågor gällande planering i allt större utsträckning kommunöver-

skridande, i synnerhet när det gäller infrastruktur. (Cars, Malmsten & Tornberg 2009, s. 144)  

De viktigaste direktiven för svensk infrastrukturplanering står att finna i Plan- och bygglagen 

och Miljöbalken. Till följd av bestämmelserna i PBL har Sveriges kommuner därför nästintill 

vetorätt när det kommer till utbyggnad av infrastruktur (Cars, Malmsten & Tornberg, 2009, s. 

23). Genom bestämmelserna om detaljplaner enligt PBL, ges kommunerna därmed en infly-

telserik roll i infrastrukturplaneringen. Detaljplaner är dessutom juridiskt bindande. Ett infra-

strukturprojekt får inte strida mot gällande detaljplan, vilket därmed innebär att kommunerna 

har sista ordet vid förändringar i transportsystemet (Cars, Malmsten & Tornberg 2009, s. 25).  

Detaljplanen kan dock överklagas till länsstyrelsen, vars beslut i sin tur kan överklagas till re-

geringsrätten (Cars, Malmsten & Tornberg 2009, s. 26). En detaljplan får inte strida mot en 

regionalt eller mellankommunalt viktig infrastruktursatsning – om så är fallet ska länsstyrel-

sen ingripa med ett planföreläggande, något som dock hittills aldrig genomförts. Kommunalt 

veto är således undantaget trafikanläggningar (Cars, Malmsten & Tornberg, 2009, s. 144).  

                                                 
3 Samhällsplanering förklaras i nationalencyklopedin som ”utarbetande och fastställande av riktlinjer för 

lokaliseringen och utvecklingen av bebyggelse, service, kommunikationer och miljö”. 
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Vad gäller planföreläggande kan regeringen genom detta upphäva en antagen detaljplanför att 

säkerställa riksintressen eller om det uppstått brister i den mellankommunala samordningen. 

Planföreläggande kan dock anses vara mer utav teoretisk karaktär snarare ett verkligt politiskt 

redskap (Cars, Malmsten & Tornberg 2009, s. 27). 

Översiktsplanen med sin helhetssyn på struktur och utveckling i Sveriges kommuner utgör ett 

annat viktigt instrument på lokal nivå vid infrastrukturplanering (Sveriges kommuner och 

landsting 2007, s. 17). Det är Sveriges kommuner som förfogar över detta instrument, vars be-

stämmelser regleras i tredje kapitlet i PBL. Bland annat gäller att denna icke bindande plan 

som ska omfatta hela kommunen, ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av 

den fysiska miljön (SFS 2010:900, 3 kap. 1-3 §§). Översiktsplanen ska bland annat redovisa 

”hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktspla-

nen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en håll-

bar utveckling inom kommunen” (SFS 2010:900, 3 kap. 5 §). Då kommunen tar fram sin 

översiktsplan ska kommunen samråda med bland andra länsstyrelsen och det organ som an-

svarar för det regionala tillväxtarbetet och transportinfrastrukturplaneringen.  Kommunen ska 

under samrådet redovisa skäl, innebörd och konsekvenser i relation till förslaget, samt det pla-

neringsunderlag från bland annat nationellt och regionalt håll som har betydelse. Länsstyrel-

sens roll under samrådet innebär bland annat att se efter statens intressen och se till att riksin-

tressen tillgodoses. Länsstyrelsen ska också yttra sig under utställningstiden. (SFS 2010:900 3 

kap. 9-10  & 16 §§) När översiktsplanen vunnit laga kraft ska kommunen förse bland andra 

länsstyrelsen och det organ som ansvarar för det regionala tillväxtarbetet och transportinfra-

strukturplaneringen med handlingar avseende den framtagna planen. (SFS 2010:900 3 kap. 22 

§) I övrigt ska länsstyrelsen bland annat minst en gång under kommunfullmäktiges mandattid 

upplysa kommunen i fråga om synpunkter gällande planens tillgodoseende av statliga och 

mellankommunala intressen, som kan vara av betydelse för dess aktualitet. (SFS 2010:900 3 

kap. 27 & 28 §§) 

Trafikverket är en viktig aktör även på lokal nivå. I detta avseende gäller bland annat att ver-

ket enligt egen utsago aktivt deltar i den kommunala fysiska planeringen, exempelvis genom 

att delta i möten i fråga om samråd och planering med kommuner och länsstyrelser. Trafikver-

ket yttrar sig också över detaljplaner och översiktsplaner. (Trafikverket 2011, s. 60)  

I övrigt är regelverket kring miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) delar av Miljöbalken som 

är av särskilt stor betydelse i avseende på infrastrukturplanering. Alla infrastrukturprojekt, 

även ytterst små, kräver en MKB. (Cars, Malmsten & Tornberg, 2009, s. 28-29). 
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3 Forskningsöversikt 

Detta kapitel (3) syftar till att på ett övergripande plan placera det aktuella ämnesområdet 

med tillhörande problematik och möjligheter i ett sammanhang. Här presenteras för ämnes-

området relevant forskning. I detta kapitel preciseras även de begrepp som används vid ana-

lys och diskussion. 

3.1 Nya förutsättningar i dagens samhällsplanering 

En diskussion kring planeringens roll i dagsläget måste enligt Cars och Thune Hedström ha 

utgångspunkt i den strukturella förändring som skett i ekonomin, genom en övergång från in-

dustrisamhället till det postindustriella samhället. Förändringen innebär i korthet en allt större 

rörlighet för såväl individer som företag, något som på många håll inneburit att regionförsto-

ring blivit ett faktum. (Cars & Thune Hedström 2006, s. 158-159).  

Regionförstoringens innebörd avseende förändringar i samhället och hur de i sin tur påverkar 

planeringen, kan beskrivas som att behovsfokus i allt större utsträckning har flyttats från lokal 

till en mellankommunal, regional nivå. Ehinger Berling förklarar denna utveckling som att 

kommunerna vid kommunindelningen i början på 1970-talet var tänkta att själva utgöra egna 

mindre funktionella regioner. Invånarna skulle huvudsakligen tillbringa sin vardag i hemkom-

munen, tankegångar som baserades på de dåvarande kommunikationsmöjligheterna. Dessa 

möjligheter har sedan dess utvecklats och resandemönstret har ändrats, varigenom arbets-

marknadsregionerna4 har blivit färre och större. Sett till samhällsplaneringen har förändringen 

därmed inneburit att det blivit allt viktigare att se till ett område större än den enskilda kom-

munen. (Ehinger Berling 2006, s. 71-72)  

Förändringar har således lett till att nya förutsättningar har gjort sig gällande, i vilken den reg-

ionala kontexten kommit att hamna mer i fokus. Cars menar att behovet av en regional plane-

ring är avhängig dessa strukturella förändringar. Eftersom individens olika målpunkter i var-

dagslivet – såsom arbete, boende och fritid – i dagsläget inte längre behöver ligga geografiskt 

nära varandra, har konkurrens mellan städer och regioner blivit större. Förutom att regionerna 

fyller en allt viktigare roll för samhällsutveckling och tillväxt, innebär denna belägenhet att 

planering på regional nivå har en strategiskt viktig roll att fylla. (Cars 2008, s. 99.) 

Även Cars och Engström (2008, s. 117) menar att den regionala planeringen i detta samman-

hang är av stor vikt, liksom Svensson och Holmgren (2012, s. 5), som även de menar att det i 

och med den ekonomi och det kunskapssamhälle vi idag lever i har blivit allt vanligare att den 

regionala kontexten framhävs som viktig i fråga om utveckling och tillväxt. 

3.2 Infrastrukturens betydelse 

Infrastrukturens betydelse kan kopplas till ovanstående resonemang kring de nya förutsätt-

ningarna i det postindustriella samhället. Det finns i detta avseende enligt Cars, Malmsten och 

Tornberg både empiriska och teoretiska belägg som styrker sambandet mellan investeringar i 

infrastruktur och samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt. (Cars, Malmsten & Tornberg 

2009, s. 16) Till följd av det postindustriella samhällets kunskapsintensiva produktion, spelar 

                                                 
4 Arbetsmarknadsregion eller a-region, är ett geografiskt område i vilken arbetsmarknadsplanering samordnas 

(Nationalencyklopedin). 
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arbetsmarknadsregionerna en viktig roll. Det kan således vara betydelsefullt att öka dessa reg-

ioners storlek genom att skapa bättre tillgänglighet. Infrastrukturen innebär möjligheter att 

skapa bättre förutsättningar för tillgänglighet, för att därigenom understödja samhällsutveckl-

ing och tillväxt. Det kan dels vara genom att ett väl fungerande transportsystem kan generera 

en bättre tillgänglighet i en stad eller arbetsmarknadsregion, dels att bidra till regionförstoring. 

(Cars, Malmsten & Tornberg 2009, s. 16-17)  

I detta sammanhang menar även Lindell (2010, s. 69) att det finns belägg för att en bättre inf-

rastruktur genererar samhällsutveckling och tillväxt. I detta avseende menar han att en stor ar-

betsmarknad understödd av goda kommunikationsmöjligheter underlättar för företagens till-

gång till lämplig arbetskraft. Dessutom kan denna bättre tillgänglighet genom bättre kommu-

nikationsmöjligheter omvänt för individers del skapa bättre möjligheter till sysselsättning. 

(Lindell 2010, s. 69) 

Vad gäller tillgängligheten ligger Sverige dock enligt Cars och Engström (2008, s. 110) illa 

till i förhållande till andra länder runt om i Europa, till följd av en låg befolkning och små stä-

der. Detta innebär i sin tur dåliga villkor för tillskapandet av goda arbetsmarknadsregioner. 

Just därför är det enligt dem viktigt att motverka denna belägenhet genom att stärka tillgäng-

ligheten genom en god infrastruktur. 

Även kollektivtrafiken, en del av vår infrastruktur, har relevans för det regionala samman-

hanget och kan kopplas till resonemanget ovan. Exempel på dylika påpekanden som framförs 

kommer exempelvis från Svensson och Holmgren (2012, s. 5) som bland annat menar att ut-

veckling och tillväxt i allt högre grad blir beroende av det fysiska rummet. De menar bland 

annat att regioner därför på grund av de rumsliga sambanden blir drivmotorer för tillväxt. I 

detta sammanhang utgör kollektivtrafiken en viktig del av infrastrukturen. (Svensson & 

Holmgren 2012, s. 5) 

Kollektivtrafiken fyller även en annan viktig funktion. Den ökade rörligheten som nämndes 

inledningsvis i detta kapitel är enligt Wärneryd, Hallin och Hultman (2002, s. 132) den fråga 

som kommer vara svårast att hantera i fråga om strävan mot en mer hållbar utveckling.  Kol-

lektivtrafikens potential kan kopplas till drivkrafter för ekonomisk utveckling och är samtidigt 

ett intressant utvecklingsområde inom den fysiska planeringen, exempelvis genom högre krav 

på långsiktig hållbarhet och mer energieffektiva transporter. (Svensson & Holmgren 2012, s. 

5) 

Cars och Engströms (2008, s. 116) slutsatser kring kommunikationssystem och kollektivtrafik 

i förhållande till miljön innebär liknande tankegångar. De menar i detta avseende att ett bra 

kommunikationssystem med en välutvecklad kollektivtrafik är något som krävs för ekologiskt 

hållbara lösningar. Till följd av detta anser de därför att den regionala planeringen bör ange 

direktiven för den lokala planeringen på kommunal nivå, för att bland annat därigenom skapa 

systemtänkande. 
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3.3 Förhållandet mellan kommun och region 

3.3.1 En svag regional nivå 

Den regionala planeringsnivån har dock sedan länge varit svag i Sverige. Orsakerna till detta 

är dels en stark nationell styrning av den regionala utvecklingen, dels också en konsekvens av 

kommunernas planmonopol (Cars 2008, s. 100). Engström, Fredriksson och Hult (2009, s. 15) 

förklarar nuvarande förhållande mellan regional och övriga planeringsnivåer som ett resultat 

av en tudelad dialog: först dialogen mellan kommun och region, efter det en dialog mellan 

region och stat. 

Förhållandet mellan regional och kommunal planering är problematisk, inte minst med tanke 

på den starka kommunala ställningen. Många frågor av signifikans för regional utvecklings-

planering är nämligen avhängiga beslut på kommunal nivå. Uppfattningar om vad som ses 

som viktigt ur regionalt utvecklingsperspektiv innebär dock inte alltid en positiv utveckling på 

kommunal nivå och delas därför inte alltid av lokala företrädare. (Cars 2008, s. 100-101) Pro-

blematiken gällande regional planering är att det inte finns någon enskild aktör som ensamt 

har förutsättningar att genomföra en stark regional utvecklingsstrategi. Istället kännetecknas 

förhållandet av att flera aktörer, samtidigt som de är ömsesidigt beroende av varandra även 

har olika intressen. (Cars 2008, s. 104) 

Vad gäller förhållandet mellan kommun och region menar Engström, Fredriksson och Hult 

(2009, s. 15) att länken mellan kommunala översiktsplaner och regionala utvecklingsprogram 

kan stärkas till något mycket bättre än vad den innebär i dagsläget. 

3.3.2 Länken mellan kommunala översiktsplaner och regionala utvecklingsprogram  

Även Ehinger Berling anser att de diversifierade infallsvinklarna avseende planering på regi-

onal respektive lokal nivå behöver närma sig varandra. Skillnaden mellan dessa båda nivåer är 

att den ekonomistiska utvecklingsplaneringen sker på regional nivå medan den fysiska plane-

ringen sker lokalt. Därför framhåller hon att det antagligen vore en konstruktiv väg att gå, ge-

nom att anamma ett mer ömsesidigt och dialoginriktat förhållande mellan de olika nivåerna 

vid processerna för framtagandet av regionalt utvecklingsprogram respektive kommunala 

översiktsplaner. (Ehinger Berling 2006, s. 80) 

En sådan väg är emellertid behäftad med flera problem. Först och främst är de olika doku-

menten olika till sin karaktär, genom att översiktsplanen har fysisk planering som utgångs-

punkt, till skillnad från det regionala utvecklingsprogrammet som mer handlar om ekonomisk 

utveckling. Detta medför i sin tur olika utgångspunkter och innebär kulturskillnader. (Ehinger 

Berling 2006, s. 81) 

Med anknytning till dessa dokuments skillnader, kommenterar Engström, Fredriksson och 

Hult den problematik som bland annat följer av den varierande retoriken de båda dokumenten 

sinsemellan. Ett problem i detta avseende menar de, är inte själva kopplingen mellan doku-

menten i sig; en koppling de inte anser vara svag. Problemet konstaterar de med stöd från sin 

studie, utgörs i stället bland annat av att det regionala utvecklingsprogrammet inte är utformat 

för att styra de kommunala dokumenten. Konsekvensen av detta retoriska problem blir ett hin-
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der och innebär bland annat en tendens till att ”allt är möjligt” i enlighet med ett regionalt ut-

vecklingsprogram, som är av mer visionär karaktär. Följden av detta blir i sin tur att RUP:ens 

trovärdighet för vad som kan ses som realistiskt urlakas, därmed inte tas riktigt på allvar på 

kommunal nivå. (Engström, Fredriksson & Hult 2009, s. 91-92)  

Andra faktorer som bidrar till problematiken gällande en försvagad länk mellan översiktspla-

ner och regionala utvecklingsprogram, är att de frågor som hanteras i dessa dokument ofta är 

abstrakta och svåra att ta till sig. Ofta är detta följden av diffusa nationella mål. Andra fak-

torer som ger upphov till problem mellan region och kommun, är att de frågor som berörs i 

regionala utvecklingsprogram, utöver att vara frågor i behov av samverkan, dessutom kan in-

nebära konkurrenssituationer mellan flera kommuner. (Engström, Fredriksson & Hult 2009, s. 

90) 

I studien av Engström, Fredriksson och Hult uttrycks bland annat att ett bättre samspel mellan 

nivåerna avseende länken ÖP-RUP kan skapas genom att deras respektive dokument tas fram 

samtidigt. Detta kan innebära att en dialog skapas, som då både uppfattas som aktuell och in-

tressant för aktörer på respektive nivå. En nackdel här är dock att ett sådant tillvägagångssätt 

skulle innebära att kommuner måste aktualisera sina översiktsplaner efter regionens behov, 

vilket i sig kan innebära problem. (Engström, Fredriksson & Hult 2009, s. 84) Ett annat sätt 

att åstadkomma samtidighet kan därför vara att kommunerna i stället tar fram fördjupade 

översiktsplaner för att således hålla sina utvecklingsstrategier aktuella. (Engström, Fredriks-

son & Hult 2009, s. 94) Därmed behöver de inte arbeta med aktualiseringen av en hel över-

siktsplan. 

Vad gäller samverkan genom länken mellan kommunala översiktsplaner och regionala ut-

vecklingsprogram, är det politiska intresset dessvärre ofta ganska svalt. De situationer i vilka 

samverkan mellan kommunal och regional nivå sker, utgörs i regel av mer specifika så kallade 

”vinna-vinna”-projekt. (Engström, Fredriksson & Hult 2009, s. 94) För att det mellan kom-

mun och region ska leda fram till delade meningar och gemensamma prioriteringar, erfordras 

att sakfrågor diskuteras i vilka kommunens roll i regionen, liksom regionens roll i kommunen, 

belyses. Frågor som enligt Engström, Fredriksson och Hult (2009, s. 89), med stöd från sin 

studie tydligast understryker detta, handlar om infrastruktur.  

3.4 Problem vid infrastrukturplanering 

Det råder emellertid även ofta delade meningar i fråga om infrastrukturfrågor som är av regi-

onalt intresse. Även om ett infrastrukturprojekt sett till helheten ur ett samhällsnyttigt per-

spektiv ger vinster kan involverade aktörer, exempelvis kommuner, samtidigt uppleva sig 

själva som förlorare. I detta avseende är det vanligt med konflikter mellan regional och lokal 

nivå, som enligt Cars, Malmsten och Tornberg (2009, s. 143) mer tycks vara en regel än ett 

undantag. 

”Fallet Burlöv” kan här utgöra ett praktiskt exempel: Cars, Malmsten & Tornberg presenterar 

ett antal fall i forskningsrapporten Bana väg för infrastruktur. Ett av dessa rör sig om en kapa-

citetsutbyggnad av järnvägen mellan Arlöv och Flackarp, en delsträcka mellan Lund och 

Malmö. Kapacitetsutbyggnaden var ett infrastrukturprojekt av strategisk betydelse främst på 
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regional nivå, men även nödvändig ur nationell synvinkel. Ett stort antal aktörer ingick i pro-

cesserna och i korthet innebar fallet att Burlöv och Staffanstorps kommuner motsatte sig den 

lösning som föreslogs till följd av förmodan om konsekvenser i form av buller och barriäref-

fekter. Turerna var många, processen drog mycket ut på tiden och kännetecknades av stora 

motsättningar mellan berörda aktörer. Slutligen uppnåddes dock en kompromiss. (Cars, 

Malmsten & Tornberg, 2009, s. 69-80) 

Fallet Burlöv innebar för kommunens del att spårutbyggnaden antogs medföra negativa kon-

sekvenser i form av buller. Tågen skulle dessutom passera Burlöv. Även om projektet ur ett 

samhällsnyttigt perspektiv ur regional synpunkt med råge skulle överskrida de negativa lokala 

konsekvenserna, var det tillräckligt för att Burlövs kommun skulle agera negativt och motsätta 

sig förslaget. (Cars & Rader Olsson 2009, s. 20) 

Cars, Malmsten och Tornberg anser att detta fall framhäver vikten av en långsiktig och väl 

förankrad samordning på regional nivå. Vidare anser de att det med avseende på det aktuella 

fallet är anmärkningsvärt att det inte finns någon sådan planering i den expansiva Skåne-

regionen. De menar att det för Region Skånes del, som inte tagit fasta på någon regional pla-

nering enligt PBL, innebär att dialogen mellan kommunerna och regionen angående de bety-

delsefulla regionala infrastrukturfrågorna blir mer utav en ”ad hoc-mässig karaktär”, till skill-

nad från en som de uttrycker det, ”institutionaliserad, kontinuerlig samverkans-, förankrings- 

och informationsprocess.” (Cars, Malmsten & Tornberg, 2009, s. 81) 

Cars och Rader Olsson (2009, s. 19-20) hävdar apropå ovan nämnda problematik, att kommu-

ner ofta motverkar infrastrukturprojekt som är av regionalt intresse. Bakgrunden till denna 

problematik härrör enligt dem ur det starka kommunala självstyret. Anledningen till kommu-

nernas agerande, det vill säga motviljan till att agera för det bästa ur regional synpunkt, är att 

kommunerna inte ser något egenintresse i det agerande som är önskvärt ur regionalt perspek-

tiv. En faktor till att kommuner bidrar till problematiken mellan lokal och regional nivå, är de 

svåra situationer kommunala politiker ställs inför. Dilemmat kan här röra sig om att dessa po-

litiker saknar argument för att verka för ett gott alternativ ur regional aspekt om det inte tillför 

någon lokal nytta. Politikerna riskerar att tappa förtroende om de väljer en väg som inte direkt 

gynnar den lokala aspekten. (Cars & Rader Olsson 2009, s. 19-20) 

Cars, Malmsten och Tornberg framhåller att processen, inte enbart för det specifika fallet Bur-

löv enligt ovan utan även för infrastrukturprojekt i allmänhet, troligtvis skulle kunna ha ge-

nomförts effektivare och med färre konflikter genom en formaliserad regional planering. De 

syftar på att behoven av olika åtgärder tydligare hade kunnat klargöras och förankras om 

samtliga aktörer deltagit i en dylik process, något som även skulle kunna ha bidragit till att ge 

regionala politiker ett tydligare ansvar för nödvändiga åtgärder för den regionala utveckl-

ingen. De menar att en regionplaneprocess visserligen inte innebär några garantier för att lösa 

motsättningar och meningsskiljaktigheter mellan regional och lokal nivå, men att det samti-

digt är uppenbart att den kan underlätta för att lättare nå samförstånd – konsensus. (Cars, 

Malmsten & Tornberg 2009, s. 81-82 & 148) 
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Likvärdiga tankar framförs även i en annan studie. Möjligheten omfattar här en idé om att vi-

talisera den regionala planeringsnivån genom att skapa en regional beslutsnivå. Därför före-

språkas att kommunövergripande frågor helt och hållet flyttas till att beslutas om på en regio-

nal nivå. Frågor av denna art skulle kunna gälla till exempel infrastruktur. (Cars & Rader Ols-

son 2009, s. 30) 

3.5 Behovet av förändring 

Så här långt kan sammanfattningsvis bland annat konstateras att den regionala kontexten är av 

betydelse i dagens samhällsplanering samtidigt som relationen mellan kommunal och regional 

nivå kan vara besvärlig och således i behov av förändring. Nyss nämnda förespråkande av in-

förande av en regional beslutsnivå, för att exempelvis underlätta vid planering av infrastruk-

tur, är något som bekräftar detta. Därutöver anser Cars (2008, s. 104) att problematiken kring 

den regionala planeringen kräver nytänkande. Nuvarande förhållande kännetecknas enligt ho-

nom ofta av att aktörer som deltar i samarbeten i första hand bevakar det egna intresset, sna-

rare än att konstruktivt verka för regional utveckling. Cars (2008, s. 104) antyder att det hos 

aktörerna i dessa fall handlar om attitydproblem, något som måste rådas bot på. Därför bör ut-

gångspunkten bland samarbetssfärens aktörer enligt Cars, flyttas från att i stället för att enbart 

se till det egna, i stället sträva efter förändring. 

Cars och Engström (2008, s. 117) kritiserar nuvarande förhållande mellan regional och kom-

munal planering och anser att denna relation är i behov av utveckling. De framhåller i denna 

fråga att det är betydelsefullt att den regionala planeringen vitaliseras, genom att det på regio-

nal nivå i samförstånd med berörda kommuner tas fram konsensusbefrämjande strategier och 

strukturer som sedermera bör ange direktiven för den kommunala planeringen. Cars och Eng-

ström (2008, s. 118) menar vidare att för att den regionala planeringen ska kunna stärkas och 

utvecklas, erfordras kraftfulla förändringar och nya strategier som ”behöver formas process-

mässigt, transparent och legitimt”.  

Nya behov leder enligt Fog et al. (1992, s. 26) till initiativ, som i sin tur leder till förändring. 

Frågan är då, hur går en sådan förändring inom ramen för en institutionell kontext till, i vilken 

nya strategier ”processmässigt, transparent och legitimt” som Cars och Engstöm efterlyste, 

kan formas? Svaret på denna fråga följer enligt nedan. 

3.6 Förändring av den institutionella kontexten – institutionell design 

Healey (1999, s. 113) förklarar att institutioner inte ska ses som organisationer som sådana 

utan snarare hur individer i ett socialt sammanhang tillsammans utvecklar och etablerar ett 

sätt för hur de ska resonera och agera och hur olika frågor ska hanteras; ett slags tillväga-

gångssätt för hur olika ”aktiviteter” ska organiseras. 

All planering sker inom ramen för en sådan institutionell kontext av något slag. Institutioner 

är därför en viktig del i dagens planeringsarbete. För att som planerare vara en framstående 

aktör krävs förståelse och kunskaper såväl om institutioner rent allmänt, som kunskaper och 

insikt kring den egna specifika institutionella kontexten.  Det finns därutöver en betydande 
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koppling mellan planering och institutioner; planering omfattas i regel av institutionell föränd-

ring. Att medvetet förändra, skapa nya, eller påverka institutioner, innebär enligt Alexander 

”institutionell design”. (Alexander 2005, s. 210-211) 

Alexander (2005, s. 213) definierar institutionell design ungefär som ”utformning och för-

verkligande av regler, tillvägagångssätt och organisatoriska strukturer som både möjliggör 

och begränsar beteende och handling i enlighet med bland annat normer, värderingar och upp-

satta mål”. Institutionell design kan således prägla lagstiftning, planering och implementering. 

(Alexander 2005, s. 213) 

Institutionell design kan därmed vara nödvändig för att åtgärda problem gällande planerings-

processer och institutioner som inte fungerar som det är tänkt eller av olika skäl ses som 

olämpliga för sina ändamål. Institutionell design kan också vara nödvändig i de planeringssi-

tuationer då en ändring av lagen krävs för att exempelvis kunna fullfölja politiska intentioner. 

Institutionell design kan även vara aktuell vid mer komplexa uppgifter som kräver samarbete 

mellan olika organisationer eller förändring av existerande nätverk, för att få till stånd en 

enighet kring beslut och tillvägagångssätt bland de olika organisationerna. (Alexander 2005, 

s. 210-211) Planering och agerande i ”komplexa multiorganisatoriska system” omfattas såle-

des av institutionell design i de fall då de i det aktuella samarbetet ingående aktörerna inte 

lyckas uppnå enighet inom ramarna för den aktuella institutionella kontexten. I detta läge be-

höver antingen nya institutioner skapas, alternativt existerande institutioner reformeras – ge-

nom institutionell design. (Hopkins & Alexander 2009, s. 473) 

Principen för institutionell design innebär i korthet att via olika ”element” påverka ”objekt”, 

för att därigenom åstadkomma förändring. Elementen kan rent konkret utgöras av exempelvis 

en lag, organisation eller ett nätverk och kan därför vara föremål, produkt eller verktyg för 

den institutionella designen. Dessa element är publika och formella, möjliga att förändra. Ge-

nom att förändra dessa formella element påverkas i sin tur objekten som till största delen är av 

informell karaktär, exempelvis normer, vanor och liknande. (Alexander 2005, s. 216-217) 

Institutionell design kan enligt Alexander (2005, s. 214-215) delas in i, och ske på tre analy-

tiska nivåer: hög, mellan och låg nivå. Den högsta av dessa omfattar institutionell design av 

hela samhällen och genomförs av statsmän och politiker. Den mellersta nivån omfattas bland 

annat av institutionell design av strukturer och processer för planering och implementering. 

Detta rör sig om skapande av nya, eller förändring av existerande organisationer och inrät-

tande av mellanorganisatoriska nätverk. Det handlar också om att genom lagar och regler ut-

forma incitament och begränsningar för att utveckla och implementera bland annat olika poli-

cys, planer och projekt. Mellannivån är av stor betydelse för fysisk planering som ämnesom-

råde och är av relevans för bland annat transport- och infrastrukturplanering. På denna nivå 

genomförs förändringarna till stor del av valda beslutsfattare, men även planerare fyller här en 

viktig roll i egenskap av exempelvis företrädare för organisationer eller som experter inom sitt 

ämnesområde. Den lägsta av dessa nivåer omfattas av institutionell design inom organisatio-

ner, organisering av mindre enheter inom en viss organisation. Detta handlar bland annat om 

hur små halvformella eller informella sociala grupper, såsom arbetsgrupper eller kommittéer 

ska organiseras för att uppnå ett effektivt utförande. Denna lägsta nivå är av relevans för i 
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princip alla som kommer i kontakt med hanterandet av organisationer och dess processer, där-

ibland planerare. (Alexander 2005, s. 214-215) 

Institutionell design är dock svårt att omsätta till något praktiskt helhetsutövande och bör där-

för främst ses som en beskrivning av den verklighet och problematik som bland annat svensk 

samhällsplanering står inför. Alexander menar att det aldrig kommer skrivas någon handbok, 

åtminstone ingen som går att använda, gällande hur institutionell design ska bedrivas (Alexan-

der 2005, s. 219). Redogörelsen för ”institutionell design” rör sig således här snarare om en 

analytisk beskrivning än en praktisk universallösning av en intrikat problematik; resone-

manget syftar till att beskriva svårigheten i vad som krävs för att åstadkomma förändring, 

bland annat avseende samordningsproblematiken i processen för infrastrukturplanering. Vad 

avser svårigheten i att få institutionell design att fungera hävdar också Alexander (2005, s. 

217) att det inte finns särskilt mycket beprövad kunskap att tillgå i fråga om ett i realiteten ak-

tivt utövande av institutionell design. Den lilla kunskap som finns förefaller i sammanhanget 

dessutom eklektisk. Han menar att institutionell design är något väldigt komplext och sträcker 

sig så långt som att uttrycka att ”institutionella designproblem är ’elaka’ problem”. (Alexan-

der 2005, s. 217)  

En regional fysisk planering är i dagsläget i teorin möjlig men utnyttjas i princip inte i prakti-

ken. Emmelin och Lerman (2006, s. 51) menar att den regionala planeringen inte har utveck-

lats enligt PBL:s intentioner, dock med Stockholms- och Göteborgsregionen som undantag. 

Det gäller således att i första hand utifrån gällande förutsättningar försöka motverka problem 

genom att aktörer själva, i likhet med Cars konstaterande enligt tidigare stycke, försöker 

sträva efter förändring. Därför – antaget att ingen regional beslutsnivå med befogenhet att be-

sluta i fysiska planeringsfrågor enligt lag (utöver eller till skillnad från nuvarande bestämmel-

ser enligt 7 kap. PBL vill säga) införs inom en snar tid – gäller det att utifrån gällande förut-

sättningar i den mån det är möjligt se till hur planeringen i mindre delar, genom direkt eller 

indirekt institutionell design, kan utvecklas och eventuellt förändras utifrån de aktuella behov 

som tidigare konstaterades.  

3.7 Kommunens position i det regionala sammanhanget 

Den strukturella förändring som skett i samhället innebär även nya förutsättningar för kom-

munerna. För den enskilda kommunen handlar det i detta sammanhang om att kunna hävda 

sig gentemot andra kommuner. Samtidigt är behovet av en aktiv samhällsplanering från kom-

munens sida stort. Kommunen utgör här viktig del och har en viktig roll att fylla i samhälls-

planeringen. (Cars & Thune Hedström 2006, s. 158 & 160) I detta avseende har förändringar 

dock även lett till att kommunerna har tappat initiativförmågan i planeringssammanhang; det 

har blivit allt vanligare att det i stället är privata aktörer som står för nya idéer. Cars och 

Thune Hedström menar att detta är ”djupt olyckligt” och att det därför är av stor vikt att kom-

munerna i fråga om initiativ återtar förarpositionen i samhällsplaneringen. (Cars & Thune 

Hedström 2006, s. 162 & 166) 

Initiativet är nämligen rent generellt av stor betydelse i planeringssammanhang. Om kommu-

ner agerar passivt riskerar deras chanser att hävda sina intressen att rinna ut i sanden (Cars & 

Thune Hedström 2006, s. 169). Initiativ leder dessutom till förändringar (Fog et al. 1992, s. 
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26). Det vill säga, om kommunen inte tar initiativ spelar kommunens funktion ut sin roll (Cars 

& Thune Hedström 2006, s. 166). I detta avseende menar Cars och Thune Hedström att över-

siktsplanen är ett av flera instrument som för kommunernas del innebär en möjlighet att återta 

initiativet i samhällsplaneringen. Översiktsplaner alternativt fördjupningar av dem, innebär för 

kommunernas del att de via analyser och kunskaper om relationen i förhållande till omvärl-

den, kan argumentera för ”såväl allmänna som långsiktiga intressen i den kommunala utveckl-

ingsplaneringen”. (Cars & Thune Hedström 2006, s. 169-170)  

Förutom att översiktsplanen kan användas av kommunen för att hävda lokala intressen, utgör 

den även en viktig del i den kommunöverskridande, regionala kontexten. Genom att ta initia-

tiv kan kommunen således bättre fylla sin roll och bidra, även i ett regionalt sammanhang. 

Ehinger Berling (2006, s. 76) menar att förändringarna i samhället har skapat ett större behov 

av att samhällsplanera i större territorier, en situation i vilken det är viktigt att sammanlänka 

det regionala strategiska visionsarbetet med den kommunala fysiska planeringen (Ehinger 

Berling 2006, s. 76). I fråga om fysisk planering är det dessutom många spörsmål som i sig 

kräver planering bortom den lokala kontexten, speciellt där regionförstoring gör sig gällande. 

Ett ämnesområde det ofta talas om i kommunövergripande, regionala sammanhang, är exem-

pelvis infrastrukturplanering. (Ehinger Berling 2006, s. 80) Kommunen kan genom initiativ, 

exempelvis genom strategiskt analysarbete genom översiktsplanering, identifiera utvecklings-

frågor som bland annat kan handla om hur investeringar i väg eller järnväg kommer påverka 

resmönster, såväl inom som till och från kommunen i förhållande till omvärlden (Cars & 

Thune Hedström 2006, s. 170-171). 

Engström, Fredriksson och Hult menar att det från kommunalt håll krävs en bättre delaktighet 

i det regionala sammanhanget, att kommuner utifrån sina förutsättningar måste överväga vad 

de kan bidra med. Det är enligt dem av stor vikt att den regionala strategiska utvecklingspla-

neringen förankras i kommunala utvecklingsstrategier. I sin studie drar de slutsatsen att en 

stark regional utvecklingsstrategi bland annat är beroende av att frågor som är av vikt på lokal 

nivå placeras i det regionala sammanhanget och prioriteras utifrån regional nytta. (Engström, 

Fredriksson & Hult 2009, s. 14 & 95) 

I Cars och Rader Olssons studie (2009, s. 2 & 30) framförs en möjlighet till att motverka pro-

blem vid samordning och samverkan mellan kommun och region genom att på kommunal 

nivå etablera nätverk för regional utveckling. Tanken kring att skapa nätverk för samverkan 

grundas på att frågor av regional dignitet som beslutas på lokal nivå, också resulterar i ett age-

rande för bästa lösning ur lokalt perspektiv. Det handlar således om föreställningar om att det 

på lokal nivå saknas incitament för att agera i enlighet med det regionala perspektivet. Möjlig-

heten innebär därför att skapa samverkansnätverk i vilka kommunövergripande frågor hante-

ras. Sådana finns redan, men resonemanget bygger därutöver på att aktörerna i nätverket bör 

hantera ett större antal frågor i stället för en eller kanske ett fåtal. Tanken med detta är att om 

ett mellankommunalt samarbetsnätverk etableras kring en mängd frågor, blir det lättare att 

skapa förutsättningar för att skapa ”vinna-vinna-situationer”. Vissa frågor antas här vara av 

stor betydelse för en aktör, samtidigt liten för en annan. Ett större antal frågor kan därmed bi-

dra till att skapa ett mervärde för dess samtliga aktörer, genom att en aktör i en fråga gör en 

eftergift, för att i en annan fråga få tillbaka. En förutsättning för att detta ska fungera är att 
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samtliga involverade aktörer godtar och fullföljer de lösningar som arbetas fram vid samar-

betet. På detta sätt kan det därmed vara möjligt att kringgå problem i frågor som gäller regio-

nal utveckling. (Cars & Rader Olsson 2009, s. 2 & 30) Därmed har frågan kring samverkan 

och dess beskaffenhet aktualiserats. 

3.8 Samverkan 

3.8.1 Varför samverka? 

Cars och Thune Hedström menar att de strukturella förändringar som skett – utöver vad som 

nämnts tidigare – även innebär nya villkor för samhällsplaneringen genom att verkligheten 

idag kännetecknas av att ”makten över planeringen” kommit att bli mer delad mellan involve-

rade aktörer. De olika aktörerna är med andra ord beroende av varandra för att realisering av 

olika projekt ska kunna komma till stånd (Cars & Thune Hedström 2006, s. 160). Även Boo-

her och Innes (2002, s. 221) menar att frågan om makt i allt större utsträckning kommit att 

hamna i fokus vid tal om planering, i takt med att samverkan och konsensusbyggande arbets-

sätt blivit allt vanligare. 

Samarbete inom området för planering är en viktig fråga ur flera aspekter. En sådan är enligt 

Booher och Innes (2002, s. 222) att planerare involverade i politiska processer i dagsläget inte 

inser vilken makt de besitter eller hur de i sina roller kan spela avgörande betydelser för sam-

hällsutvecklingen. Här fyller samverkan – exempelvis i ett nätverk – inom planeringen en vik-

tig funktion, eftersom planerare antingen genom att deltaga i eller ansvara för ett samarbete, 

kan påverka utgången av samverkansprocesser genom dialog under samarbetets gång. Plane-

rare är således inte utan makt, men inte heller i full kontroll. Möjligheterna för planerare lig-

ger i att mobilisera och koncentrera makt och kan därmed spela avgörande roller. (Booher & 

Innes 2002, s. 222-223 & 232). 

Samverkan mellan olika aktörer är något som idag i mycket stor utsträckning eftersträvas 

inom samhällsplaneringen. Samtidigt är samarbetet något som ofta skapar problem. Det rör 

sig här exempelvis om att innebörden av samverkan är diffus, oklarheter kring hur samarbeten 

ska organiseras och vilka förutsättningar som är bäst lämpade för att samverkan ska vara ef-

fektiv och uppnå gott resultat. (Cars & Rader Olsson 2009, s. 14) 

En tidigare studie (Cars & Rader Olsson 2009, s. 28) klargör tydligt att samverkan är kompli-

cerat och problematiskt. Även om ett antal aktörer initialt är positivt inställda till att ingå i 

samverkan, innebär det inte per automatik att det rent praktiskt är så enkelt att genomföra. 

Problem uppkommer bland annat då det för aktörerna visar sig att samarbetet erfordrar upp-

offringar, varför intresset för att deltaga då tenderar att minska. I detta läge kan vissa aktörer 

tänka sig att fortsätta samarbetet, andra inte.  

Andra problem uppstår då olika roller och arbetssätt under processens gång förändras. I denna 

situation är det vanligt att motsättningar mellan olika aktörer uppstår, både mellan och inom 

olika organisationer. Detta kan leda till en mer restriktiv hållning gentemot övriga aktörer, ge-

nom att de egna intressena bevakas. (Tornberg & Cars 2008, s. 52) 
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En aktör som funderar på att ingå i ett samverkansprojekt bör inledningsvis fundera över sitt 

deltagande över huvud taget. Cars och Rader Olsson (2009, s. 28) menar att aktören i fråga i 

detta inledande skede borde reflektera över vad som kan fås ut av samarbetet och vilka upp-

offringar som kan tänkas krävas. Efter att ha begrundat dessa frågor kan aktören i fråga ta 

ställning till huruvida ett deltagande i samarbetet kan ses som aktuellt eller inte. På detta sätt 

bildar aktören sig en egen uppfattning om villkor för samarbetet. Därmed skapas förutsätt-

ningar för att få ut mer av samverkansprojektet. 

I vissa samverkansprojekt kan alla involverade aktörer bli vinnare genom samarbete, ”urty-

pen” av samverkan. (Cars & Rader Olsson 2009, s. 28) Denna typ av samarbete karakteriseras 

av att samtliga involverade aktörer vill åtgärda ett problem som inte kan lösas på egen hand. I 

dylika situationer torde samverkan vara en självklarhet, men så är ofta inte fallet. Cars och 

Rader Olssons studie (2009, s. 29) indikerar att det här finns två faktorer som är av stor bety-

delse för att uppnå den potential som samverkan har att erbjuda. Den ena faktorn är tillit och 

förståelse, den andra hur samverkan bedrivs. Innebörden av dessa faktorer handlar till exem-

pel om att respektera andra aktörers intressen. Det handlar även däribland om att aktörerna ge-

nom att visa varandra förtroende och tillit, skapar bättre möjligheter för en konstruktiv dialog 

vilket i sin tur kan leda till nya idéer och gemensamma vinster. Samverkan är således något 

som aktivt måste arbetas mot för att ett gott resultat ska kunna uppnås. (Cars & Rader Olsson 

2009, s. 28-29) 

3.8.2 Samverkan genom nätverk – nätverkseffekt och nätverksdynamik 

Samverkansformer såsom nätverk, är vad som enligt Booher och Innes (2002, s. 225) sett till 

makt fungerar mest effektivt i dagens informationssamhälle. Ett nätverk, som uppstår genom 

kommunikation och samarbete bland exempelvis organisationer och individer, innebär i detta 

avseende en delad förmåga för dess deltagare att forma omgivningen till sin fördel, såväl indi-

viduellt som kollektivt. Makten i nätverket, således en kraft i form av nätverkseffekter, upp-

står då de olika deltagarna koncentrerar sig på en gemensam åtgärd och utvecklar delade me-

ningar och en gemensam heuristik, som sedan ligger till grund för handling. Nätverkseffekten 

växer genom att deltagarna identifierar och utvecklar sitt ömsesidiga beroende av varandra. 

(Booher & Innes 2002, s. 225) Även Healey (1999, s. 118) menar att nya kunskaper, sätt att 

organisera och nya nätverk kan skapas genom diskussion mellan olika aktörer. 

Den kanske viktigaste aspekten med nätverk som samverkansform, är deltagarnas möjlighet 

till förbättrade valmöjligheter som skapas genom gemensamt utvecklade innovativa idéer. Ge-

nom att delta i samarbetet kan valmöjligheterna bli bredare och mer attraktiva för de olika del-

tagarna. (Booher & Innes 2002, s. 226)  

För att nätverkseffekter genom samverkan ett nätverk ska komma till stånd krävs enligt Boo-

her och Innes (2002, s. 226) att tre villkor uppfylls: mångfald, ömsesidigt beroende och auten-

tisk dialog. (Se figur 1.) Mångfalden innebär att de olika deltagarna representerar hela spektret 

av intressen och kunskaper med relevans för det ämne som avser behandlas. Det kan handla 

om olika erfarenheter, resurser, värderingar, information och kunskap. Ömsesidigt beroende 

innebär att de olika deltagarna har något att erbjuda övriga deltagare, samtidigt som dessa har 

något annat att i gengäld erbjuda tillbaka. Det tredje villkoret, autentisk dialog, innebär att 
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kommunikationen i nätverket måste vara korrekt och betrodd av deltagarna, för att full pot-

ential av mångfalden och det ömsesidiga beroendet ska kunna uppnås. (Booher & Innes 2002, 

s. 226) De fördelar mångfald och ömsesidigt beroende kan ge upphov till är således avhängiga 

den autentiska dialogen; utan dialog i vilken en aktör öppet kan tala om intressen och också 

får gehör för detta, riskerar fördelar att gå förlorade bland annat genom inte fullt ut delade me-

ningar eller att en deltagare får svårt att identifiera sig med gruppen eller systemet. (Booher & 

Innes 2002, s. 229) 

 

F I G U R  1. Nätverksdynamik. Mångfald, ömsesidigt beroende och autentisk dialog. (Figuren är upprättad ef-

ter Booher & Innes 2002, s. 227.) 

Deltagare ingår sällan i samarbete med förhoppningar om att uppnå det bästa ur allmän syn-

punkt. Det som driver nätverk enligt ovan är egenintresse och rationella val. Förhoppningen är 

att tillsammans med andra deltagare uppnå något de inte har möjlighet till på egen hand. Del-

tagare blir således involverade i samarbetet eftersom deras intresse är ”ömsesidigt beroende” 

av andras handlingar. Om så inte vore fallet, hade de i stället försökt tillgodogöra sig sina in-

tressen utanför samarbetet. (Booher & Innes 2002, s. 227) 

3.8.3 Samverkan genom konsensusbyggande processer 

Med ”konsensusbyggande” redogör Innes och Booher (1999, s. 412) för det tillstånd som ut-

görs av att olika intressenter träffas för att genom dialog diskutera en fråga som de alla berörs 

av. De olika aktörerna är valda för att representera olika intressen och träffas personligen un-

der en längre tid. (Innes & Booher 1999, s. 412. Teorin vad gäller konsensusbyggande proces-

ser kan här ses som en vidareutveckling av föregående teorier kring samverkan.)  

Konsensusbyggande processer har blivit allt vanligare för att ta fram möjliga strategier för att 

kunna hantera bland annat avancerade och kontroversiella planeringsuppgifter. En konsensus-

byggande process, som kan ses som ett mer raffinerat sätt att bedriva samverkan inom plane-

ring, kan bland annat skapa möjligheter för att exempelvis hitta lösningar för ömsesidig nytta. 
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Konsensusbyggande innebär också exempelvis en möjlighet till att lösa låsta positioner. (In-

nes & Booher 1999, s. 412)  

Innes och Boohers forskning visar att då konsensusbyggandet fungerar som bäst, kan det ge 

upphov till en mängd konsekvenser. Dock gäller att samtidigt som konsensusbyggande pro-

cesser kan resultera i konkreta utfall för de deltagande aktörerna – i något som Innes och Boo-

her benämner ”förstagradseffekter”, såsom högkvalitativa överenskommelser – är de viktig-

aste produkterna ofta av en mer immateriell eller icke-konkret karaktär. I detta avseende kan 

en konsensusbyggande process till exempel ”förändra aktörer och deras agerande”. (Innes & 

Booher 1999, s. 413 & 419) 

Utfallen eller konsekvenserna av en konsensusbyggande process kan dessutom uppkomma 

lång tid efter processen är avslutad. Den viktigaste aspekten avseende konsensusbyggandet är 

enligt Innes och Booher är att det kan förmå att ändra riktningen i en svår situation i ett större 

samhälleligt sammanhang. Med anledning av det menar de vidare på att konsensusbyggandet 

kan vara av nytta utan att för den sakens skull ha resulterat i vad som från början var tänkt. 

(Innes & Booher 1999, s. 413) 

För att en konsensusbyggande process ska fungera krävs bland annat den är självorganise-

rande, utvecklas och samlar på sig information. Processen måste bland annat se till att alla in-

tressenter kommer till tals med sina specifika kunskaper och att alla delar med sig av inform-

ation och litar på varandra. Processen måste även skapa förtroende och innebära förändring. 

(Innes & Booher 1999, s. 418) 

Principen för utvärdering av en konsensusbyggande process innebär enligt Innes och Booher 

(1999, s. 419), med stöd från sina empiriska studier, att processen måste uppfylla ett antal kri-

terier för att sedermera producera effekter för dess deltagare. Ett av sju kriterier som måste 

uppfyllas är till exempel att processen måste inkludera aktörer som representerar alla intressen 

som är av relevans för sammanhanget. Processen kan fungera även om samtliga sju kriterier 

inte helt uppfylls, men dess effektivitet begränsas liksom kvaliteten på utfallen, som försäm-

ras. (Innes & Booher 1999, s. 419) 

Utfallet innebär att processen resulterar i olika sorters effekter. Vissa effekter uppkommer di-

rekt när processen är avslutad, andra kan framträda under processens gång men utanför pro-

cessen, så kallade ”andragradseffekter”. Ytterligare effekter kan komma långt efter att proces-

sen är avslutad, ”tredjegradseffekter”. Exempel på förstagradseffekter är ömsesidig förståelse 

och socialt kapital (begreppet ”socialt kapital” preciseras under kommande rubrik) genom 

tillit och relationer. Andragradseffekter kan utgöras av bland annat ändrad uppfattning och 

ändrad praxis. Exempel på tredjegradseffekter är nya normer och institutioner. (Innes & Boo-

her 1999, s. 419)  
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3.8.4 Samverkan – egenskaper, incitament, fördelar och nackdelar 

Vilka fler viktiga funktioner fyller då samverkan inom området för planering? Jo, planering 

skapar enligt Rader Olsson (2009, s. 270) nätverk som länkar samman och koordinerar aktörer 

och kommunikationsflöden i olika frågor. Planering skapar således en sfär av institutionell ka-

raktär, en slags institutionell kontext. Kommunikativ planering eller samverkan skapar dessu-

tom nya nätverk, eftersom ett av huvudmålen för samverkan är att åtgärda problem som inte 

kan lösas av en aktör på egen hand. (Se figur 2.) 

 

F I G U R  2. Kommunikativ planering skapar nya nätverk. (Figuren är upprättad efter Rader Olsson 2009, s. 

270.) 

Vidare menar Rader Olsson att samverkan skapar nätverk som i sin tur dessutom innebär en 

möjlighet till att socialt kapital genereras (Rader Olsson 2009, s. 269). Putnam (1995, s. 664-

665) förklarar socialt kapital som att egenskaper i den sociala tillvaron, exempelvis i ett nät-

verk, möjliggör för deltagare att tillsammans agera mer effektivt för att uppnå delade mål. So-

cialt kapital bygger på närvaron av normer och tillit i sociala konstellationer och det mervärde 

som eventuellt uppkommer, antingen för hela konstellationen, en del av den eller för den en-

skilda individen.  

Möjligheten till genererande av socialt kapital kan ses som en slags ”belöning” för den delta-

gande aktör som får ta del av det mervärde som skapats. Denna belöning kan fungera som in-

citament för att få aktörer att medverka i en samverkansprocess. Rader Olsson (2009, s. 264) 

menar även att aktörer som eventuellt fått ta del av socialt kapital i ett specifikt sammanhang, 

även kan ha nytta av det och använda sig av det i andra sammanhang. (Rader Olsson 2009, s. 

270) 
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Dasgupta (2005, s. 10) anser att socialt kapital rätt och slätt kan ses som ett nätverk mellan in-

divider, alltså varken något positivt eller negativt. Det som däremot avgör nätverks kvalitet 

och vad det kan generera, är hur det används av dess individer. Med anknytning till det menar 

Cars och Rader Olsson (2009, s. 16) att individer kan fungera som länkar mellan olika institu-

tioner och processer för planering och framtagande av visioner. Ett samverkansnätverk skulle 

därmed kunna bidra till att gemensamma beslut fattas, som utan dessa länkar annars inte hade 

kommit till stånd. Av denna anledning är det av betydelse vem som deltar i olika nätverk eller 

grupperingar för samverkan.  

Cars och Rader Olsson (2009, s. 17) menar vidare att en samverkansgruppering i vilken ge-

mensamma idéer arbetas fram och förtroende mellan personer och organisationer etableras, 

kan ha en implicit om än avgörande påverkan för effektiviteten i olika avseenden. Bland annat 

därför anser de vidare att samarbetet mellan ett antal aktörer som har likvärdiga intressen, bör 

bejakas även under skeden då ingen specifik uppgift finns på den gemensamma agendan. 

Samarbetet kan således tillåtas att ligga i dvala under händelsefattiga perioder, för att vid be-

hov snabbt och lätt åter aktiveras. 

Det finns dock faktorer som negativt kan påverka förutsättningarna för att ett konstruktivt 

samarbete ska utvecklas inom en samverkansprocess. Rader Olsson (2009, s. 267) ifrågasätter 

här egenskaperna avseende det ömsesidiga beroendet aktörerna emellan och menar att det i 

realiteten ofta är asymmetriskt. Detta kan leda till att en enskild aktör drar slutsatsen att sam-

arbetet kommer innebära omotiverat höga transaktionskostnader i relation till vad samarbetet i 

sig kan antas generera (Rader Olsson, 2009, s. 268).  

Samverkan kan också innebära nackdelar för en deltagande aktör. Vad avser transaktionskost-

nader, vilket innebär den tid och energi som samarbetet kräver, är det ovanligt med samver-

kansformer som gynnar alla involverade aktörer på ett likvärdigt sätt. (Cars & Rader Olsson, 

2009, s. 15) Olika aktörer inom en samverkansform avgör själv hur mycket som ska investe-

ras i samarbetet, sett till en individuell uppskattning av bland annat vinster, förluster och 

transaktionskostnader. Därtill hör även att de olika aktörerna i ett samarbete inte heller är lika 

måna om att få en viss handling genomförd, eller har tillgång till samma resurser som andra. 

(Cars & Rader Olsson, 2009, s. 15). I vissa samverkansprojekt kan aktörer därför bli vinnare 

samtidigt som andra förlorar på ett samarbete, alternativt att vinsten av ett samarbete fördelas 

ojämnt mellan involverade aktörer. Denna typ av samverkan kan exempelvis röra sig om att 

stora vinster ur regionalt perspektiv skapas till nackdel för ett lokalt perspektiv, såsom för en 

enskild kommun. Det kan även innebära att stora vinster skapas, men att dessa fördelas 

ojämnt mellan ett flertal kommuner. (Cars & Rader Olsson 2009, s. 29)  

I vissa avseenden kan teorier kring samverkan likställas med delar av principen för institution-

ell design, exempelvis genom effekter i form av nya normer, institutioner och nätverk. Alex-

ander (2009, s. 521) menar att ”en god institutionell design innebär att effektivt institutionali-

sera relevanta intressenter i processen för planering”. I mångt och mycket är det också det 

samverkan handlar om: att samarbeta för att effektivisera planeringsprocessen. (Cars & Rader 
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Olsson 2009, s. 2) Även samordning handlar om att effektivisera aktörers deltagande i en pla-

neringsprocess genom koordinering, vilket avslutningsvis i detta kapitel kort redogörs för här-

näst. 

3.9 Generella erfarenheter kring förutsättningar för samordning i ett samver-

kansprojekt 

Begreppet ”samordning” kan enligt Tornberg och Cars (2008, s. 8) inom samhällsplaneringen 

beskrivas som ett slags konglomerat utgörandes av olika element såsom en mängd aktörer, in-

tressen, aktiviteter och liknande. Syftet med en samordnad planering är att få detta konglome-

rat av element att röra sig åt samma håll. För att åstadkomma detta krävs att planeringsproces-

ser utformas på ett sådant sätt att olika verksamheter, agendor och planeringssystem koordine-

ras. (Tornberg & Cars 2008, s. 8) 

Att åstadkomma samordning är inte något helt enkelt. Samordnade planeringsprocesser är 

mycket komplicerade då de omfattas av ett stort antal aktörer som representerar flera nivåer, 

organisationer, myndigheter och kommuner. (Hansen & Cars 2011, s. 38.) Såväl formella som 

informella faktorer påverkar förutsättningarna för en samordnad planering. Formella förutsätt-

ningar utgörs av bland annat lagar och organisatoriska strukturer och kan ses som grundläg-

gande för att samhället över huvud taget ska kunna fungera. Därutöver tillkommer faktorer 

som är av mycket stor signifikans inom samhällsplaneringen då ett flertal aktörer är involve-

rade. Dessa informella förutsättningar, faktorer gällande aktörers olika intressen och perspek-

tiv, står i relation till den enskilde aktörens bakgrund och preferenser. Deras divergerande in-

tressen och perspektiv härrör således bland annat ur vilken roll en aktör har i ett projekt och 

vilken organisation eller liknande aktören representerar, utbildningsbakgrund och liknande.  

(Tornberg & Cars 2008, s. 54) 

Olika organisationer påverkas också av dessa faktorer, vilket komplicerar situationen. I detta 

avseende har olika organisationer sina egna formella styrdokument, budgetar och organisat-

ionshierarkier att arbeta efter, samtidigt som specifika organisationskulturer, synsätt och andra 

informella egenskaper råder för de olika organisationerna. (Tornberg & Cars 2008, s. 8) 

Alla planeringssituationer är till sin karaktär därmed unika. De involverade aktörerna handlar 

utifrån de förutsättningar som är aktuella för det specifika projektet. Det kan exempelvis 

handla om vilka aktörer som deltar och deras personliga egenskaper, liksom vilka lagar pro-

jektet måste förhållas till. Förutsättningarna varierar därmed mellan olika planeringssituatio-

ner eller projekt och är både av formell och informell karaktär. (Tornberg & Cars 2008, s. 8) 
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Förutsättningarna för en samordnad planering kan således enligt Tornberg och Cars (2008, s. 

8-9) delas in i fyra kategorier: formella och projektspecifika förutsättningar, formella och 

strukturella förutsättningar, informella och projektspecifika förutsättningar samt informella 

och strukturella förutsättningar. (Se figur 3.) 

 

F I G U R  3. De fyra kategorierna avseende förutsättningar för en samordnad planering i ett samverkanspro-

jekt. (Figuren är upprättad efter Tornberg & Cars 2008, s. 9.) 

Med denna kategoriska indelning (figur 3) som utgångspunkt, har Hansen & Cars (2011, s. 

32-40) kommit fram till vad som med koppling till de fyra respektive kategorierna kan ses 

som generella erfarenheter kring förutsättningar för en samordnad planering inom ett samver-

kansprojekt. 

Vad gäller de formella och projektspecifika förutsättningarna (figur 3, kategori 1), är det av 

stor betydelse att först och främst klargöra vad det formella uppdraget går ut på. Därtill är det 

viktigt att begrunda vilka huvudaktörer som därmed behöver ingå i projektet, bland annat be-

roende på vilket regelverk som är aktuellt för projektet i fråga. Av relevans för denna kategori 

kan det även för att så långt det är möjligt att garantera enighet mellan de involverade aktö-

rerna, vara positivt att formalisera synen på helheten. Det kan i detta avseende exempelvis 

röra sig om att en gemensam vision arbetas fram, till skillnad från att enbart genom dialog 

komma överens aktörer sinsemellan. För denna kategori är det bland annat även viktigt att re-

dan i projektets inledande skede förtydliga de olika aktörernas respektive roll och mandat för 
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det kommande arbetet. På så vis tydliggörs åtaganden och förväntningar. (Hansen & Cars 

2011, s. 33-34.) 

De formella och strukturella förutsättningarna (figur 3, kategori 2) handlar bland annat om 

Plan- och bygglagen och Miljöbalken och vilka organisatoriska strukturer ett projekt bör för-

hållas till. Generellt för frågor i projekt med relevans för sektorsövergripande samarbeten, är 

det inte alltid från början givet i vilken redan etablerad organisation frågan bör förläggas. Det 

är i detta avseende bland annat betydelsefullt att överväga var i en organisation projektet bör 

förläggas och vem som ges ansvar för det. Om en person med ”hög befogenhet” inom en or-

ganisation ges ansvar, är det möjligt att koppla projektet till andra tunga frågor, vilket skapar 

större legitimitet för det aktuella projektet. Vad avser organisatoriska strukturer kan det ibland 

dessutom vara konstruktivt att se över och förändra rutiner och organisationer för att därmed 

möjliggöra för realisering av exempelvis ett tvärsektoriellt samarbete. (Hansen & Cars 2011, 

s. 34-35.)  

Om en process ska kunna flyta på smidigt krävs också att det tas reda på vilka regelverk och 

policydokument som är av relevans för projektet och därmed vad det behöver rättas efter. Här 

kan det handla om att identifiera vilka formella beslut som måste fattas på olika nivåer för att 

arbetet ska kunna fortskrida, eller om det finns några redan angivna strategier i exempelvis en 

översiktsplan. Att ta reda på vilka regelverk och policydokument som är av relevans har också 

betydelse för identifiering av de strukturella förutsättningar mellan olika planeringsnivåer som 

råder. Det är också viktigt att uppmärksamma de olika målen på respektive planeringsnivå 

och vilka målkonflikter det skulle kunna leda till. Även om alla målkonflikter inte till fullo 

kan lösas, kan tydlighet avseende olika mål bidra till en större förståelse mellan olika aktörer 

och nivåer. (Hansen & Cars 2011, s. 35.) 

De informella och projektspecifika förutsättningarna (figur 3, kategori 3) handlar bland annat 

om ”dålig personkemi” mellan individer involverade i ett projekt och olika uppfattning angå-

ende hur målkonflikter bör hanteras. För denna kategori är det bland annat viktigt att samtliga 

aktörer som är involverade i ett projekt, redan i början är delaktiga vid framtagandet av exem-

pelvis syften och mål för att alla ska dra åt samma håll; det gäller att samverka tidigt i pro-

jektet. Därmed samlas olika perspektiv in och de olika aktörerna, med sina specifika erfaren-

heter och kunskaper, kan alla bidra till en stabil grund för projektet att byggas vidare på. De 

olika perspektiven är bidragande dels för att samtliga aktörer ska känna sig delaktiga och där-

med vilja fortsätta att aktivt delta i projektet, dels för att ge en bättre helhetssyn och således 

ett bättre resultat för projektet. Därmed ställs också krav på att involverade aktörer verkligen 

”drar sitt stå till stacken”. I detta avseende spelar olika aktörers bakomliggande anledning och 

drivkraft till deltagande i ett projekt och dess vilja till att aktivt delta i samarbetet roll, för så 

väl hur samverkansprojektet kommer fungera som utgången av det. (Hansen & Cars 2011, s. 

36-38) 

Av betydelse för denna kategori är också dialog mellan aktörer, som är en viktig komponent 

för en god samordning. En bra dialog mellan de olika aktörerna fyller flera viktiga funktioner, 

exempelvis genom att skapa förtroende, bidra till en ökad förståelse för andra aktörer och de-

ras agerande och att lösa eventuella missförstånd. Beträffande dialogen mellan olika aktörer är 
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det dock viktigt att vara noggrann med att skilja på ”dialog” och ”förhandling”, för att und-

vika att skada det förtroende som har etablerats. (Hansen & Cars 2011, s. 37 & 39) 

Kategori fyra (figur 3) har sin utgångspunkt bland annat i att olika yrkesgrupper ser saker på 

olika sätt och att kulturer varierar i olika organisationer. De informella och strukturella förut-

sättningarna innebär huvudsakligen således att olika aktörer i regel har olika perspektiv och 

intressen. Även om skillnader i olika perspektiv och intressen är något positivt sett till resulta-

tet för projektets helhet, måste de uppmärksammas och tas om hand. Här gäller det att dra en 

gräns för vad som är relevant för det specifika projektet. Vid en sådan gränsdragning gäller 

det att vara uppmärksam på att eventuella konflikter kan uppkomma. I sådant fall gäller det att 

styra upp situationen för att inte äventyra den gemensamma målbilden. (Hansen & Cars 2011, 

s. 39) 

Av stor betydelse för denna kategori är också förankring och stöd från hög nivå. Det handlar 

bland annat om att skapa förankring för projektet både inåt i organisationen och utåt mot de 

som ingår i samverkansprojektet. Det handlar även om att skaffa stöd från högt uppsatta per-

soner inom organisationen och från inflytelserika aktörer utanför densamma. Detta stöd inne-

bär bättre förutsättningar för att understödja projektet, exempelvis genom att närvaron av högt 

uppsatta personer kan medverka till att skapa självsäkerhet för enskilda aktörer då de för fram 

sina frågor. (Hansen & Cars 2011, s. 40) 

4 Metod och empiri 

Detta kapitel (4) syftar till att redogöra för hur föreliggande studie är genomförd. Studien är 

kvalitativ och induktiv. Insamling av empiriskt material har skett genom vilken metoderna do-

kumentstudier och intervjuer tillämpats. 

4.1 Kvalitativ respektive kvantitativ forskning 

Enligt Denscombe (2009, s. 319) talas det i fråga om samhällsforskning ofta om kvalitativ re-

spektive kvantitativ forskning. Termerna indikerar den typ av forskning som bedrivs. Skillnad 

mellan dessa båda, om än inte alltid fullt så tydlig, utgörs bland annat av följande: 

Kvalitativ forskning karakteriseras enligt Denscombe (2009, s. 320-322) av att ord är den cen-

trala analysenheten och ses ofta som beskrivande. Holistiskt perspektiv; saker undersöks i ett 

sammanhang, där det poängteras hur de hänger ihop. Småskaliga djupgående studier i ett be-

gränsat antal undersökningsenheter. 

Kvantitativ forskning innebär enligt Denscombe (2009, s. 320-322) i huvudsak att siffror är 

den centrala analysenheten. Fokus är specifikt, till skillnad från holistiskt. Storskaliga studier i 

vilka ett större antal enheter undersöks.  

Med anledning av denna studies syfte, problemformulering och frågeställning förefaller härav 

kvalitativ forskning bäst lämpad för denna studie, då exempelvis frågan avseende samverkan 

och dess process kräver förståelse och beskrivning av sammanhang. 
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4.2 Forskningsstrategi: fallstudie 

Vald strategi är fallstudie, som enligt Denscombe (2009, s. 62) är bäst lämpad då forskaren 

har för avsikt att på djupet undersöka en fråga som kräver förståelse kring de subtiliteter och 

den komplexitet som utgör verkligheten. Därmed är fallstudien, som vanligen sätts i samband 

med kvalitativ forskning, särskilt lämplig för studier i vilka processer och relationer under-

söks. Denscombe (2009, s. 62) menar vidare att fallstudier inom ramen för samhällsforskning, 

vanligen använts genom att följa en induktiv logik i syfte att upptäcka information. Upptäckts-

styrda fallstudier beskriver företeelser, bland annat avseende processer och händelser. 

(Denscombe 2009, s. 63) 

Wallén (1996, s. 115) anser att det som talar till fördel för fallstudier är att verkliga förhållan-

den undersöks beträffande vad som händer i ett konkret fall, vilket innebär att ”mycket ingå-

ende kunskap” kan erhållas. Yin (2003, s. 13) definierar fallstudien ungefär som ”en empirisk 

undersökning i vilken ett samtida fenomen undersöks, där gränserna mellan fenomen och kon-

text inte är helt uppenbar”. Yin (2003, s. 1, 5 & 9) menar att fallstudier är att föredra då frågor 

av typerna ”hur” och ”varför” behandlas, och då undersökningen är koncentrerad till samtida 

fenomen i vilka forskaren har liten alternativt ingen kontroll över händelserna. Yin (2003, s. 

14) menar även bland annat att fallstudien drar nytta av sedan tidigare utvecklad kunskap, 

som kan användas för att styra insamling av data och analys.  

4.3 Fallstudiemetodik 

Som forskningsmetodik binder fallstudien samman forskning och praktik. Johansson kallar 

fallstudiens angreppsätt för explikativt. Med det menar Johansson att detta angreppssätt är in-

riktat på att förstå eller förklara en komplex helhet som studeras i sitt sammanhang. Följaktli-

gen koncentreras intresset på ett fall.  (Johansson 2002, s. 19-20) Också Denscombe (2009, s. 

59) anser att fokusering på undersökning av en enhet är ett utmärkande drag vad gäller fallstu-

dier. 

Det finns vid det explikativa angreppssättet ett flertal fallstudiemetodiker som i olika avseen-

den skiljer sig åt: deduktiv metodik, induktiv metodik och abduktiv metodik. (Johansson 

2001, s. 21-24). Karakteristiskt för olika fallstudiemetodiker är att någon sorts triangulering 

eftersträvas. Triangulering, att undersöka ett fall från ett flertal olika håll, kan röra sig om ex-

empelvis datatriangulering, metodtriangulering och teoritriangulering. (Johansson 2002, s. 

21). 

Deduktiv fallstudiemetodik lämpar sig enligt Johansson bäst för instrumentella fallstudier av 

exempelvis organisationer eller verksamheter och kännetecknas av att det finns en eller flera 

hypoteser om vilka principer eller regler som gäller i det specifika fallet. Fakta söks för att 

kontrollera huruvida hypoteserna stämmer eller inte och fakta valideras genom triangulering. 

Det är främst metodtriangulering som är aktuell för den deduktiva metodiken, då många data-

insamlingsmetoder används, såväl kvalitativa som kvantitativa. Den deduktiva ansatsen inne-

bär således att forskaren genom en eller flera hypoteser gällande verksamma principer, genom 

fallstudien förklarar fallet. (Johansson 2002, s. 22 & 25) Därmed fyller teorin en viktig funkt-

ion vid deduktion. Wallén (1996, s. 47-48) menar i detta avseende att hypotesen vid deduktion 

härleds ur teorin för att sedermera prövas empiriskt.  
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Induktiv metodik lämpar sig bäst för kvalitativa fallstudier som drivs av en inte helt enkelt be-

svarad problematik (Johansson 2002, s. 25). Johansson (2002, s. 24) menar att forskaren ur de 

stora mängder data som samlas in, induktivt sedan bygger en beskrivning och tolkning av fal-

let. Vid en induktivt grundad fallstudie finns det till skillnad från den deduktiva ansatsen 

ingen hypotes som styr insamling av data. Wallén (1996, s. 47) för liknande resonemang och 

menar att datainsamling ska ske förutsättningslöst och att forskaren ur materialet genererar 

slutsatser av generell karaktär. 

Initialt har en kombination av deduktiv och induktiv metodik tillämpats vad gäller ansats för 

detta examensarbete. Denscombe (2009, s. 62) menar att det är möjligt att använda sig av ele-

ment från dem båda. Fördelen med denna kombination är att det dels blir möjligt att testa teo-

rier, dels att eventuellt upptäcka information. Tyngdpunkten har emellertid under arbetspro-

cessens fortlöpande förskjutits till fokusering kring den induktiva metodiken. Johansson 

(2002, s. 25) menar att det i redovisningen ofta framställs som att tyngdpunkten ligger på en 

metodik, men att det i realiteten under forskningsprocessens gång ofta pendlar mellan olika 

inslag av metodiker. 

4.4 Val av fall 

Denscombe (2009, s. 64) menar att val av fall sker med utgångspunkt dels i det som under-

söks teoretiskt, dels med utgångspunkt i problem av praktisk karaktär. Fallet som studerats har 

valts särskilt utifrån kriterier kopplade till uppsatsens syfte, problemformulering och fråge-

ställning. Dessa kriterier bestämdes huvudsakligen till att fallet skulle vara ett samtida infra-

strukturprojekt av regional betydelse, i vilket samverkan mellan de olika planeringsnivåerna 

förelåg. Därutöver har den forskning och kunskap som anförs i uppsatsens forskningsöversikt 

präglat det specifika valet av fall. En ytterligare faktor var av praktisk/ekonomisk karaktär; 

det fall som valdes var det enda som uppfyllde uppsatta kriterier och samtidigt bedömdes 

möjligt att undersöka ur ekonomisk synpunkt till följd av relaterade resor, i syfte att genom-

föra seriösa intervjuer och göra ljudupptagning. 

4.5 Metoder för insamling av empiriskt material 

Det empiriska materialet består av offentliga dokument och intervjusvar med nyckelpersoner i 

fallet. Även dokument med begränsad tillgång såsom minnesanteckningar från möten har ana-

lyserats. 

4.5.1 Dokument 

Dokumenten utgörs av officiella planeringsinstrument, protokoll, minnesanteckningar och av-

tal. Dokument i form av planeringsinstrument med koppling till det valda fallet har studerats i 

syfte att undersöka hur aktörerna utifrån respektive perspektiv och roll ser på mål med pro-

jektet och hur instrumenten använts som verktyg under processens gång. Protokoll, minnesan-

teckningar och avtal har studerats bland annat avseende perspektiv, hur samverkan bedrivits 

och hur samverkansprocessen utvecklats. Flera dokument med begränsad tillgång har erhållits 

genom förfrågan via telefonsamtal, e-post och besök på kontor. 
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4.5.2 Intervjuer 

Intentionen var att genomföra semistrukturerade intervjuer. De intervjuer som genomförts har 

klassificeringsmässigt, i syfte att upptäcka information, dock pendlat mellan en semistrukture-

rad och ostrukturerad karaktär. Denscombe (2009, s. 235) hävdar att dessa typer av intervjuer 

pendlar mellan varandra. I realiteten är det därför svårt att skilja dem åt. Intervjuerna har ge-

nomförts under sommaren 2014 och våren 2015. Av olika anledningar har samtliga intervjuer 

inte skett samtidigt; dels behövde det insamlade empiriska materialet kompletteras till följd av 

utveckling i enlighet med den induktiva metodiken, dels var samtliga respondenter inte till-

gängliga vid den första period då merparten av intervjuerna genomfördes. Tidsdifferensen 

mellan de olika tidpunkterna för intervjuer kan ha påverkat undersökningen eftersom de olika 

tidpunkterna inneburit olika förutsättningar.  

Respondenterna har valts ur en till det studerade projektet kopplad styrgrupp bestående av re-

presentanter från respektive organ, tillika huvudaktörer i det studerade fallet sett utifrån studi-

ens avgränsning. Således har de valts till följd av särskild insyn avseende den problematik 

som undersökts ur de olika perspektiven. Respondenterna har i samband med förfrågan om 

intervju informerats om intervjuns syfte och vilka ämnesområden som avsetts behandlas un-

der intervjutillfället. Intervjuerna har varat mellan cirka en halv och två timmar. Responden-

terna har efter genomförd intervju erhållit intervjuutskrift för kontroll. För kort beskrivning av 

respondenterna och intervjuutdrag, se bilaga 1. 

4.6 Metod för bearbetning av empiriskt material 

Metoden som tillämpats för bearbetning av det empiriska materialet är innehållsanalys av text 

och intervjusvar. Text och i viss mån bild har alltså granskats kritiskt. Triangulering har såle-

des, i den mån det varit möjligt, skett genom metodologisk triangulering; intervjuer och doku-

ment.  

Denscombe (2009, s. 307) menar att innehållsanalys är en metod som hjälper forskaren att 

analysera innehållet i dokument och text med olika sorters karaktär. Det kan röra sig om allt 

ifrån skrift, ljud eller bild, och omfattar således analys av exempelvis intervjuutskrifter. Vi-

dare menar Denscombe (2009, s. 307) att innehållsanalysen är logisk och vars tillvägagångs-

sätt är förhållandevis enkel. Proceduren vad avser innehållsanalys innebär bland annat att text 

som analyseras bryts ner i mindre delar varpå olika sorters kategorier bestäms med utgångs-

punkt i vad forskaren har för avsikt att undersöka. De mindre nedbrutna delarna kodas däref-

ter i enlighet med de bestämda kategorierna. När enheterna kodats genomförs en mer raffine-

rad analys, i vilken delarna sammanfogas i syfte att förklara anledningen till när och varför de 

förekommer. (Denscombe 2009, s. 307-308) Enligt Denscombe (2009, s. 308-309) används 

innehållsanalys lämpligen i fråga om aspekter kopplade till kommunikation. Genom inne-

hållsanalys kan forskaren upptäcka värderingar, prioriteringar och relevans som framgår av 

texten, samt samband mellan idéer. Härvid innebär innehållsanalys en möjlighet till att upp-

täcka implicit kommunikation av texten i fråga. 

Kategorierna har i studien av infrastrukturprojektet och dess process, vid bearbetning av det 

insamlade materialet koncentrerats till interaktiva influenser av betydelse för processens ut-

veckling; roller och perspektiv; mål, intressen och motiv; beroende och dialog; samverkan, 
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samordning och samverkansproblem. Innehållsanalysen har använts för att genom dessa kate-

gorier sortera ut det av relevans i förhållande till detta arbetes syfte, problemformulering och 

frågeställningar. Det utsorterade materialet, som redovisas i nästa kapitel, bygger beskriv-

ningen av fallet och utgör underlag för tolkning. 

4.7 Metodkritik 

Nackdelen med innehållsanalys utgörs i första hand av att de mindre delar som analyseras ris-

kerar att tas ur det större sammanhang, i vilket de bidrar till att förklara en ursprunglig helhet. 

En brist kopplad till metoden i fråga rör sig därmed om att text riskerar att bli tagen ur sitt 

sammanhang i fråga om vad som förmedlats så väl före som efter textavsnittet i fråga. 

(Denscombe 2009, s. 308-309) Citat från intervjuer som förekommer i senare kapitel (kapitel 

5) är ett exempel på detta. 

Nackdelar med intervjuer enligt Denscombe (2009 s. 268-269) är, förutom att de är tidskrä-

vande avseende databearbetning och analys, också att semi- och ostrukturerade intervjuer, i 

ett öppet format genererar data som inte är förkodade. En annan nackdel består i att informan-

ternas uttalanden kan vara påverkade av forskarens identitet. Uttryck och handling från re-

spondenternas sida behöver i detta sammanhang inte alltid stämma överens. Dokument inne-

bär nackdelar exempelvis i det avseende att de kan ha författats i annat syfte än just det som 

ligger till grund för den specifika studien (Denscombe 2009, s. 317). En nackdel med doku-

ment såsom mötesprotokoll, är enligt Denscombe (2009, s. 306) att det som presenteras bland 

annat tenderar vara återhållsamt, ofullständigt, selektivt och partiskt.  

Nackdelar gällande kvalitativ forskning handlar bland annat om subjektiv tolkning av forsk-

ningsfynd. Kvalitativ forskning är enligt Denscombe (2009, s. 399) också inriktad på beskriv-

ningar, vilket i kombination med få undersökningsenheter innebär en nackdel avseende gene-

raliserbarhet. Detta gäller även trovärdighet då det kommer till fallstudier (Denscombe 2009, 

s. 72). I detta avseende vald metod svag; den kvalitativa forskningen hade kunnat stärkas i 

kombination med kvantitativa inslag, exempelvis genom ett flertal undersökningsenheter.  
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5 Fallet Trelleborgsbanan 

I detta kapitel (5) redogörs för det empiriska material vilken analys och diskussion sedermera 

grundas på. Genom innehållsanalys har data av relevans för detta examensarbetes syfte, pro-

blemformulering och frågeställningar sorterats ut från studerade dokument och intervjuer i 

enlighet med de kategorier som enligt ovan redogjordes för. Denna data bygger den beskriv-

ning av fallet som följer enligt nedan.  

Kapitlet delas in i tre delar: en kort inledande beskrivning av projektet, följd av processbe-

skrivning utgörandes av processens strategiska skede, samt beskrivning av projektets genom-

förande. Upplägget syftar till att med utgångspunkt i den upptäcktsstyrda induktiva logiken, i 

ett sammanhang ge en sammanhållen beskrivning av fallet och dess process. Interaktiva influ-

enser av olika slag, avseende processens utveckling, redovisas därför så långt det är möjligt i 

kronologisk ordning.  

5.1 Inledande kort beskrivning av projektet och dess huvudaktörer 

Det projekt som studerats handlar om en kapacitetsförstärkning av Trelleborgsbanan – järnvä-

gen mellan Malmö och Trelleborg i sydvästra Skåne – för införande av regionaltågstrafik. 

Projektet beräknas stå klart i slutet av 2015 och omfattas bland annat av tre nya stationer, 

varav en i Trelleborgs kommun och två i Vellinge kommun. (Se bilaga 2 som visar Trafikver-

kets beskrivning av de åtgärder som utförs i samband med projektet, samt järnvägens geogra-

fiska läge.) Trelleborgsbanan, en ungefär 25 kilometer lång elektrifierad järnväg mellan 

Lockarp och Trelleborg, ingår i vad som benämns ”Godsstråket genom Skåne” mellan Ängel-

holm och Trelleborg. Denna sträcka är av riksintresse för kommunikationer och ingår dessu-

tom i det europeiska transportnätverket TEN, vilket innebär ett särskilt högt värde i egenskap 

av sammanfogande infrastrukturlänk mellan europeiska länder. (Trafikverket 2013c, s. 10) I 

projektet ingår, med dess ursprungliga avsiktsförklaring som utgångspunkt avseende avgräns-

ning för studien, huvudaktörer utgörandes av organen Trelleborgs kommun, Vellinge kom-

mun, Region Skåne och Trafikverket. 

Nilsson uppger vid intervju 2014 att projektet för Trelleborgs kommuns del handlar om att få 

till stånd bättre lokaltrafik till Trelleborg och att knyta ihop regionen. Kommunen kan enligt 

Nilsson sägas ha levt sitt eget liv under många år, men ser sig själv som en regional kärna och 

vill bli en del av regionen. Nilsson menar vidare att det regionala sammanhanget ger helt nya 

möjligheter. Kommunen ser exempelvis en enorm möjlighet till att bygga bostäder i stations-

nära läge till följd av projektet. 

Vellinge kommun ser med stor tillförsikt till de möjligheter regionaltågstrafik till kommunen 

skulle kunna innebära. Kommunen har i detta avseende sedan en tid tillbaka tagit fasta på en 

eventuell kapacitetsförstärkning av Trelleborgsbanan i sitt arbete som rör fysisk planering och 

är angelägen om att få ut nyttan av regionaltåg. Folkeson menar vid intervju 2015 att Vellinge 

kommuns intressen och målet med projektet dels handlar om god kollektivtrafik; att ge kom-

muninvånarna tillgänglighet till Malmös utbud vad gäller arbetsplatser, kultur och service. 

Dels handlar det om att samtidigt ha goda boendemiljöer och att möjliggöra utbyggnad i kom-

munens östra orter. 
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I Skåne är det Region Skåne som ansvarar för det regionala tillväxtarbetet och transportinfra-

strukturplaneringen. Projektets betydelse genom möjlighet till regional persontågstrafik, så 

kallade Pågatåg, mellan Malmö och Trelleborg är en högt prioriterad åtgärd för Region Skåne 

(Region Skåne 2009a, 124 § & 2010a, 361 §).  

Huvudsakligt motiv för projektet är enligt Trafikverket (2012a, s. 1) att möjliggöra kapacitet 

tillräcklig för att klara både godstransporter och persontågstrafik på den aktuella sträckningen. 

Trafikverket (2013d, s. 8) anser att Pågatågstrafik mellan Malmö och Trelleborg är av region-

alt intresse. Möller förklarar vid intervju 2014 ur Trafikverkets synvinkel att projektet sett till 

samhällsekonomi främst handlar om regionala nyttor. Möller menar även att staten inte varit 

drivande beträffande initiativ gällande projektet utan snarare stått för kunskap avseende vad 

som krävs för att Pågatåg ska kunna trafikera banan, samt kostnadsberäkningar av denna in-

sats. 

5.2 Processens strategiska skede 

Trelleborgsbaneprojektet har sedan många år tillbaka tagits upp i olika planeringssamman-

hang. Projektet har diskuterats under en längre tid och varit mer eller mindre aktuellt under 

olika perioder, bland annat till följd av ekonomiska faktorer i form av finansiering. Projektet 

kan liknas vid en produkt som kommit till stånd som följden av en lång konsensusbefrämjande 

process. En definitiv tidpunkt för processens början är således svår att ange, just eftersom det 

är en process som utvecklats under tid. Också uppsättningen av projektets huvudaktörer har 

delvis förändrats under processens gång.  

Det finns flera exempel som visar att projektet i planeringssammanhang sedan lång tid innan 

det blev en realitet tagits upp på agendan. Ett av dessa exempel från 1990-talets senare del är 

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Skåne 1998-2007, i vilken projektet togs upp 

som ett bland en rad andra önskvärda järnvägsåtgärder (Regionförbundet Skåne 1997, s. 18, 

20-21). Åtgärderna, föreslagna av Banverket och beräknade till en kostnad av 150 miljoner, 

hade som syfte att möjliggöra trafik med persontåg på Trelleborgsbanan och för detta krävdes 

en ökning av kapaciteten på banan. Vidare uppgavs i RTI-planen bland annat att det föreslogs 

regionaltågsstationer i Östra Grevie och Västra Ingelstad. I länsplanen reserverades medel, 

110 miljoner, för åtgärderna med koppling till den regionala trafiken. (Regionförbundet Skåne 

1997, s. 21)  

Något senare tog Vellinge kommun fasta på ovan nämnda länsplan för regional transportinfra-

struktur i sitt strategiska arbete gällande fysisk planering. I detta avseende hänvisade kommu-

nen både 2002 och 2006 i sina fördjupade översiktsplaner över Östra Grevie respektive Västra 

Ingelstad5, till att RTI-planen omfattade regionala persontåg på sträckan Malmö-Trelleborg 

och att nya stationer för regionaltåg föreslogs i Östra Grevie och Västra Ingelstad. I de båda 

fördjupade översiktsplanerna menade Vellinge kommun att planering följaktligen borde ske 

med utgångspunkt på införande av tågtrafik (Vellinge kommun 2002, s. 7 & 2006, s. 7). Vi-

dare menade Vellinge kommun att för att maximalt utnyttja regionaltågens fördelar, borde ut-

                                                 
5 Folkeson uppger i intervju 2015 att dessa fördjupade översiktsplaner togs fram samtidigt men att 

planprocesserna tog olika lång tid. 
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byggnad av Östra Grevie och Västra Ingelstad ske inom gångavstånd från stationerna, stat-

ionslägen bestämmas samt att stationslägena borde ses som centrala punkter vid utbyggnad av 

de båda orterna. (Vellinge kommun 2002, s. 7 & 2006, s. 7) Gällande gestaltning av planför-

slaget i samband med utbyggnad i Västra Ingelstad föreslogs vad avsåg riktlinjer bland annat 

att ”Stationssamhället skall ses som den goda förebilden”. (Vellinge kommun 2006, s. 38) 

Ett mål som formulerades i de båda fördjupade översiktsplanerna var att bebyggelse och tra-

fiksystem i de båda orterna skulle anpassas och struktureras i relation till de nya regionaltågs-

stationerna. (Vellinge kommun 2002, s. 46 & 2006, s. 35) Planförslagen kom att utmynna 

bland annat i att nya stationslägen, förändringar i väg- och gatunät och ny bebyggelse redovi-

sades för de båda orterna (Vellinge kommun 2002, s. 60-61 & 2006 s. 45-46). I Västra Ingel-

stad föreslogs 340-480 nya bostäder (Vellinge kommun 2006, s. 35) och i Östra Grevie 150-

200 (Vellinge kommun 2002, s. 46). Utbyggnaden i Västra Ingelstad uppgavs innebära mer än 

en fördubbling av invånarantalet i byn. Därutöver uppgav kommunen att planförslaget byggde 

på införandet av regionaltågstrafik till orten (Vellinge kommun 2006, s. 43-44). Också i Östra 

Grevie uppgavs planförslaget grundas på tillkomsten av pågatågstrafik till orten. Utbyggnaden 

uppgavs i Östra Grevie innebära en ökning med 60-70 procent (Vellinge kommun 2002, s. 57-

58).  

I ett dokument (Vellinge kommun 2014, s. 1) från 2014 framhölls att antalen föreslagna bo-

städer i de båda orterna ”…tydligt visar kommunens ambition att ombyggnad av Trelleborgs-

banan för Pågatågstrafik inte bara är ett infrastrukturprojekt, utan ur kommunens synvinkel i 

högsta grad ett samhällsbyggnadsprojekt”.  

2004 togs projektet av Banverket med i Framtidsplan för järnvägen. I denna plan angavs de 

projekt Banverket skulle förverkliga under den aktuella tidsperioden, 2004-2015 (Banverket 

2004a, s. 9). Av framtidsplanen framgick att Banverkets grundläggande uppgift var att för-

valta och underhålla det aktuella järnvägsnätet och att se till att tågtrafiken kunde bedrivas ef-

fektivt och högkvalitativt. Därtill framgick av planen även bland annat att Banverket hade ett 

sektorsansvar inbegripandes hela järnvägssektorn och att verket inom ramen för detta ansvar 

hade till uppgift att bland annat vara samlande i förhållande till övriga parter och genomföra 

sina uppgifter på ett effektivt sätt. (Banverket 2004a, s. 10-11) Framtidsplanen uppgavs grun-

das på riksdagens transportpolitiska mål och de sex delmålen ett tillgängligt transportsystem, 

en hög transportkvalitet, en säker trafik, en god miljö, en positiv regional utveckling och ett 

jämställt transportsystem. (Banverket 2004a, s. 15-16) 

I sitt remissyttrande från 2003 gällande Banverkets framtidsplan, framförde Region Skåne att 

en av deras huvudpunkter var önskemål om att tidigarelägga projektet Trelleborgsbanan (Reg-

ion Skåne 2003, s. 3). Detta för att säkerställa en ökad tågtrafik i enlighet med Skånetrafikens 

tågstrategi avseende Citytunneln i Malmö. Region Skåne menade att investering på bland an-

nat Trelleborgsbanan för att möjliggöra regionaltågstrafik vore önskvärt för att således ut-

nyttja Citytunnelns potential gällande kapacitet. (Region Skåne 2003, s. 9) 

I det slutgiltiga förslaget avseende Banverkets framtidsplan uppgavs att objektet tidigarelagts 

och vars genomförande skulle ske med start under perioden 2007-2009 (Banverket 2004a, s. 9 

& 2004b, s. 90). Banverket uppgav också i planen att avsaknaden av persontågstrafik mellan 
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Malmö och Trelleborg var en stor brist inom trafiksystemet (Banverket 2004a, s. 49). Vidare 

skulle det i och med Citytunneln till centrala Malmö vara intressant att öppna en ny Pågatågs-

linje mellan Malmö och Trelleborg. En stor del av busstrafiken skulle därmed kunna ersättas 

med regionaltåg. (Banverket 2004a, s. 50) Till följd av en utökad godstrafik och därutöver det 

planerade införandet av regionaltåg på sträckan mellan Malmö och Trelleborg, krävdes enligt 

Banverket åtgärder för att förebygga dessa förmodade problem som annars skulle innebära 

kapacitetsbrist på Trelleborgsbanan. (Banverket 2004b, s. 89) Åtgärderna som avsåg Trelle-

borgsbanan handlade således om att ge möjligheter till persontågstrafik i högre hastighet samt 

nya mötesstationer, för att på så vis garantera kapaciteten för både gods- och persontågstrafik 

på den aktuella bansträckningen. (Banverket 2004b, s. 90)  

Att Trelleborgsbanan kom med i framtidsplanen menar Möller (intervju 2014) berodde på att 

projektet hade diskuterats tidigare. Inte från statligt håll tror Möller, utan från regionen, som 

skulle ha pekat på att det redan fanns en järnväg mellan Malmö och Trelleborg och att det då 

ur ett regionalt perspektiv vore lämpligt att trafikera den med regionaltåg. Möller anser vidare 

att det var regionen som ”tryckte på” och menar att det vad staten anbelangade redan fanns en 

fullt fungerande järnväg för den långväga godstrafiken, medan pendling mellan Malmö och 

Trelleborg var en regional fråga. Dåvarande Banverket, vidareutvecklar Möller, drev inte reg-

ionala frågor på samma sätt, därmed handlade det för verkets del snarare om att bevaka sta-

tens intressen i form av den långväga godstrafiken. Banverkets roll vad avsåg projektet inne-

bar i andra ordalag enligt Möller således att se till att om persontrafik infördes på banan fick 

den inte äventyra den godstrafik som redan fanns. 

Trelleborgsbaneprojektet togs också 2004 upp av Region Skåne även i RTI-planen 2004-2015 

som ett i raden av prioriterade åtgärder vad gällde järnvägsnätet. Prioriteringen uppgavs vara 

ett led i Region Skånes tågstrategi om fortsatt expansion av regionaltågstrafiken, primärt på 

det befintliga systemet. Projektet uppgavs också vara beroende av färdigställande av Citytun-

neln i Malmö för realisering. (Region Skåne 2004, s. 67-68) 

2005 upprättade Banverket en förstudie gällande kapacitetsförstärkning. Syftet med förstudien 

var att undersöka möjliga lösningar för regionaltågstrafikering på Trelleborgsbanan. Det 

angavs även att projektet låg inom ramen för framtidsplanen, samt att projektet via Citytun-

neln var ett sätt att bättre knyta ihop Skåne vad avsåg kollektivtrafik. (Banverket 2005, s. 7)  

Ranhagen (2013, s. 7) nämner i en idépromemoria en hierarki av platser från den minsta till 

den största: hållplats, bytespunkt, knutpunkt, station, resecentrum/terminal med olika funkt-

ioner för gående, cyklister, bilister och service. I förstudien diskuterades bland annat placering 

och annat avseende ”hållplatserna” i Västra Ingelstad och Östra Grevie (Banverket 2005, s. 

93-95). Också kostnadsbedömningar redovisades för olika alternativ gällande avsnitt/del-

åtgärd. I Västra Ingelstad handlade det om ”Förlängning av mötesspår i V Ingelstad + håll-

plats” och i Östra Grevie om ”Mötesspår Ö Grevie + hållplats”. Motsvarande benämning av-

seende Trelleborg löd ”Station Trelleborgs nedre”. (Banverket 2005, s. 146) Åtgärderna un-

dersökta i studien bedömdes sett till hur de bidrog till de transportpolitiska delmålen. Banver-

ket bedömde bland annat att utbyggnaden entydigt skulle bidra till en säker trafik genom att 

flera plankorsningar skulle ersättas med planskildheter och flytta personresor från väg till 
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järnväg. Sammantaget bedömdes utbyggnaden även bidra till en positiv regional utveckling. 

(Banverket 2005, s. 156 & 161) Banverket bedömde därutöver att fortsatt utredningsarbete 

om utbyggnader i Västra Ingelstad och Östra Grevie kunde göras i en kommande järnvägsplan 

samt att stationslägen i Trelleborg fick studeras i en kommande järnvägsutredning. (Banverket 

2005, s. 162) 

I Banverkets Reviderat förslag till framtidsplan för järnvägen från 2007 togs projektet bort. 

Som skäl angavs att det område som prioriterades under de kommande åren handlade om att 

skapa hög punktlighet och leveranssäkerhet för resenärer och näringslivets kunder. Denna pri-

oritering innebar därmed bland annat att åtgärder som möjliggjorde utveckling av det region-

ala resandet, däribland på sträckan Malmö-Trelleborg, fick skjutas på framtiden. (Banverket 

2007, s. 19) Möller (intervju 2014) menar att det vid revideringen visade sig att planen varit 

väldigt optimistisk, att de medel som aviserats inte var tillräckligt för så många projekt. Detta 

innebar ett bakslag gällande projektet i fråga. Arbetet vad avsåg projektet stannade därmed 

upp från Banverkets sida, även om det arbete som påbörjats vad avsåg järnvägsutredning fär-

digställdes.  

Senare under 2007 var Banverkets järnvägsutredning för Trelleborgsbanan, i vilken olika al-

ternativ beträffande tänkbara stationslägen i Trelleborg utreddes, färdig. I järnvägsutredningen 

nämndes att projektet i enlighet med den nya framtidsplanen beslutats om att senareläggas till 

efter 2015, men att Banverket ändå ansåg det vara viktigt med beslut om stationsläge som be-

redskap vid ett eventuellt tidigare genomförande. (Banverket 2007, s. 6) Alternativet som i 

järnvägsutredningen förordades av Banverket var alternativet ”Trelleborg nedre”, en lokalise-

ring vid Trelleborgs gamla centralstation intill hamnen. (Banverket 2007, s. 39 & 55) Trelle-

borgs kommun uttryckte i sin remiss avseende utredningen att kommunen delade synen på 

Banverkets förordade alternativ. (Trelleborgs kommun 2008, 11 §) Kommunen meddelade 

också i kraftiga ordalag sin besvikelse över att projektet senarelagts till efter 2015 och det 

framgick därutöver att Trelleborgsbaneprojektet var av mycket stor vikt för Trelleborgs kom-

mun. Enligt kommunstyrelsens yttrande från 2008 över Banverkets järnvägsutredning delen 

Skytts Vemmerlöv-Trelleborg, underströk kommunen att Trelleborg de facto var den enda av 

de större tätorterna i Skåne som ännu inte hade tillgång till spårbunden persontågstrafik. Detta 

ansåg kommunen vara både ohållbart och oacceptabelt och menade att regionaltågstrafik mel-

lan Malmö och Trelleborg torde vara en given förutsättning för att binda samman olika delar i 

Skåne med en såväl förbättrad som mer miljövänlig kollektivtrafik. Vidare menade kommu-

nen i sitt yttrande att en utbyggnad av Trelleborgsbanan bidrog till att uppfylla de transportpo-

litiska delmålen, bland annat genom personresor på järnväg istället för på väg, ett tillgängligt 

transportsystem och en positiv regional utveckling. Kommunen menade också att restiderna 

skulle förkortas och förbindelserna bli bättre inte bara mellan Malmö och Trelleborg, utan så 

även mellan Trelleborg och andra platser i Skåne och hela Öresundsregionen. Vidare tryckte 

kommunen bland annat på att utbyggnaden bidrog till en god miljö och bättre energihushåll-

ning, färre utsläpp och minskad trängsel på vägarna för resenärer. Vad beträffar Trelleborgs 

syn på projektets angelägenhet, menade kommunen att vikten av en utbyggnad så snart som 

möjligt inte nog kunde understrykas. (Trelleborgs kommun 2008, 11 §) 
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I järnvägsutredningen framgick Banverkets syn på järnvägssträckan mellan Malmö och Trel-

leborg. I ett större sammanhang såg Banverket på Trelleborgsbanan som ett viktigt godsstråk 

som via järnvägsfärjor förbinder Sverige med kontinenten. Godsstråket var enligt Banverket 

av stor betydelse, varför det inte fick begränsas av regionaltågstrafiken (Banverket 2007, s. 7). 

Hamnen i Trelleborg är i detta avseende viktig ur nationellt perspektiv, därmed även ur Tra-

fikverkets. I proposition 2008/09:35 pekades Trelleborgs hamn genom Hamnstrategiutred-

ningen ut som en av tio strategiska hamnar (prop. 2008/09:35, s. 189). I den nationella planen 

för transportsystemet 2010-2021 benämndes Trelleborgs hamn följaktligen vara av central be-

tydelse (Trafikverket 2011a, s. 39). 

Under 2007 togs även planprogram för stationsområdena i Östra Grevie och Västra Ingelstad 

fram av Vellinge kommun. I planprogrammen för de båda orterna redovisades anslutningsvä-

gar, vägportar, pendlarparkeringar och annat. Preliminära kostnader framtagna av konsult re-

dovisades också. I övrigt uppgavs i de båda programmen att ”Banverket, Vägverket, Skånetra-

fiken och Vellinge kommun står för skilda delar av kostnaderna för planernas genomförande, 

vilket skall regleras i avtal som upprättas innan plan går till kommunfullmäktige för anta-

gande”. (Vellinge kommun 2007a, s. 15 & 2007b, s. 15-16). Folkeson (intervju 2015) menar 

att planprogrammens tekniska delar vad avsåg väg- och järnväg togs fram gemensamt med 

Trafikverket och det var deras konsult som gav underlagen och kostnadsberäknade. Folkeson 

uppger vidare att utformningen också diskuterades och att Vellinge kommun till följd av den 

kostnadsbild som framträtt, jobbade med lite mer bebyggelse än vad tidigare översiktsplan 

hade visat. Samtidigt pågick en process menar Folkeson, i vilken det gällde att säkra att objek-

tet togs med i den statliga planen som projektet i fråga fallit ur. 

I ett första utkast för planperioden 2010-2021 fanns projektet inte med i de långsiktiga trans-

portinfrastrukturplanerna. Petersson, representant för Region Skåne, menar vid intervju 2014 

att det redan innan detta första förslag lades fram från statligt håll, började diskuteras kring 

hur en eventuell lösning skulle kunna se ut och arbetas lite mer konkret med en ekonomisk 

uppgörelse. 

Kommunerna spelade en viktig roll under detta skede i processen. Möller (intervju 2014) me-

nar att Trelleborgs och Vellinge kommuner efter revideringen av framtidsplanen 2007, då 

Trelleborgsbanan föll ur denna plan, började agera genom att visa sig villiga att vara delaktiga 

i finansieringen av projektet.  

När det dessutom visade sig att objektet inte fanns med i Trafikverkets första förslag för peri-

oden 2010-2021, menar Petersson (intervju 2014) att arbetet tog fart mer på allvar. I slutske-

det av den planeringsomgången hände det viktiga saker kring projektet och det satsades enligt 

Petersson väldigt mycket från Region Skånes sida på att försöka få in det i planen, att ”tränga 

in det”, bland de projekt som kunde komma med. 

Folkeson (intervju 2015) menar att mycket av diskussionerna handlade om att hitta en utform-

ning, vilken inbegrep att hitta en statlig, regional och kommunal finansiering som möjlig-

gjorde att projektet togs med i den då kommande långtidsplanen. 
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Därmed pågick en diskussion mellan de olika aktörerna kring medfinansiering av projektet. 

Möller som var involverad genom Trafikverket, menar att träffar och diskussioner under detta 

skede skedde mycket på uppdrag av de två kommunerna och anser att Vellinge kommun var 

särskilt drivande. Enligt Möller (intervju 2014) berodde detta mycket på Vellinge kommuns 

dåvarande kommunalråd, som var mån om att Trelleborgsbanan skulle komma med i den 

långsiktiga planen. Petersson (intervju 2014) menar att de olika aktörerna agerade tillsam-

mans och att diskussionen inte alls var konfliktfylld, då alla insåg vad som krävdes för att pro-

jektet skulle tas med i den statliga planeringen. 

Samtidigt som diskussionen mellan parterna pågick, antogs 2009 Region Skånes nya utveckl-

ingsprogram. I generella termer för Skånes vidkommande, uttrycktes i detta program att till-

gängligheten hade för avsikt att utvecklas såväl inom regionen som i förhållande till omvärl-

den. En bättre och mer utvecklad infrastruktur sågs i sammanhanget som en viktig faktor i 

strävan mot en positiv utveckling för regionen. Ökad kapacitet i järnvägsnätet sågs också som 

viktigt vad avsåg miljö och klimat, genom minskade utsläpp och miljöpåverkan. Kollektivtra-

fiken utgjorde en viktig del i detta menade Region Skåne, varför det var nödvändigt att arbetet 

inriktades mot en mer utvecklad kollektivtrafik. (Region Skåne 2009b, s. 7) Syftet med en ut-

vecklad kollektivtrafik för regionens del innebar bland annat att tillgodose funktionen kopplad 

till arbetsresor. Särskilt viktig i fråga om tillgänglighet genom utvecklad kollektivtrafik var 

den regionala tågtrafiken; Region Skåne ansåg att stora insatser behövdes för dess utveck-

lande, bland annat genom ökad kapacitet och etablering av nya regionaltågslinjer. (Region 

Skåne 2009b, s. 39) I relation till regionförstoring och dess påföljd i form av miljöproblem, 

framhävde Region Skåne betydelsen av en ökad samsyn mellan kommunala översiktsplaner, 

det regionala utvecklingsprogrammet och den regionala transportinfrastrukturplaneringen. Or-

ganet menade i sammanhanget att ett regionalt perspektiv avseende planering var av bety-

delse. (Region Skåne 2009b, s. 40) 

Region Skånes övergripande målsättningar uppgavs i utvecklingsprogrammet handla om till-

växt, attraktionskraft, bärkraft och balans. Tillväxt innebar för regionen bland annat intent-

ioner om positiv ekonomisk utveckling, ökad sysselsättning, ett bra företagsklimat samt en 

konkurrenskraftig region. (Region Skåne 2009, s. 14-15) Operativa mål som preciserades i ut-

vecklingsprogrammet av Region Skåne handlade bland annat om att nyetablering av bostäder, 

arbetsplatser och service skulle ske i goda kollektivtrafiklägen, att öka kollektivtrafikens an-

del av det totala resandet, att öka kapaciteten i järnvägsnätet, samt att andelen förvärvsarbe-

tande med högst 45 minuters restid till arbetet med kollektivtrafik inom regionen skulle öka 

(Region Skåne 2009b, s. 48). De senare tre av dessa operativa mål utgjorde i kopplingen mel-

lan det regionala tillväxtarbetet och transportinfrastrukturplaneringen, några av de mål som 

uppgavs ha tagits i särskilt beaktande vid framtagandet av den regionala transportinfrastruk-

turplanen för perioden 2010-2021 (Region Skåne 2010b, s. 22). I denna RTI-plan uttrycktes 

också att det i den regionala målbilden ingick att satsningar på ett bättre trafiksystem särskilt 

skulle bidra till bland annat utökade arbetsmarknadsregioner (Region Skåne 2010b, s. 37) Ka-

pacitetsförstärkningen av Trelleborgsbanan uppgavs genom möjliggörande av persontågstra-

fik mellan Malmö och Trelleborg också, till följd av bättre möjligheter till arbetspendling, 

stärka arbetsmarknadsregionen (Region Skåne 2010b, s. 62). 
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I termer med specifik koppling till det studerade fallet menar Petersson (intervju 2014) att 

Trelleborgsbanan var ett väldigt bra och viktigt projekt sett till hur Region Skåne ville ut-

veckla sin region och dess kollektivtrafik. Trelleborg var dessutom en av de större städerna i 

Skåne och den absolut största orten som inte hade tillgång till regional tågtrafik, varför Reg-

ion Skåne jobbat för projektet under lång tid menar Petersson. Exempel på detta är regionens 

tågstrategi, Tågstrategi 2037, i vilken Trelleborgsbanan var ett av de projekt som togs upp. 

Tanken var enligt strategin att efter öppnandet av Citytunneln i Malmö etablera en ny påga-

tågslinje med Trelleborg som slutstation. (Skånetrafiken 2008, s. 23)  

Trelleborgsbanan var ett projekt som av flera anledningar var av stor betydelse för regionen. 

Petersson (intervju 2014) anser att ett argument för projektet var att skapa goda utvecklings-

förutsättningar i Skåne. Han menar att eftersom Region Skåne har ett ansvar för det regionala 

utvecklingsarbetet, ska regionen på olika sätt verka för att främja att Skåne utvecklas. Det 

handlar i detta avseende bland annat om att försöka skapa en attraktiv region genom att främja 

exempelvis möjligheter till jobb, företagsetablering och bra boende. Petersson menar vidare 

att infrastrukturfrågorna är en del i detta sammanhang, att bra utvecklingsförutsättningar är 

beroende av en bra tillgänglighet. Trafiksystemet ska också passa in i hur regionen planeras i 

övrigt menar Petersson, exempelvis hur kommunerna planerar sin bebyggelse. För Region 

Skånes del handlar det alltså om att få allt att hänga samman på ett bra sätt inom regionen.  

Ett annat argument Petersson pekar på vad avser projektet, handlade om att Region Skåne 

även har ett konkret ansvar för kollektivtrafiken i Skåne. Trelleborgsbanan sågs således som 

ett viktigt projekt av regionen menar Petersson, för att skapa en bra kollektivtrafik genom att 

dels knyta ihop Trelleborg med Malmö – som han ser som motorn i regionen – och dels ge-

nom att det i och med Pågatågen också skapas bättre tillgänglighet till andra delar av reg-

ionen. Det är Skånetrafiken, en förvaltning inom Region Skåne, vars uppdrag från regionfull-

mäktige bland annat inbegriper uppfyllande av mål avseende ökad sysselsättning, ekonomisk 

tillväxt och bättre miljö, som ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i Skåne (Davidsson 

2010, s. 12). Petersson (intervju 2014) förklarar att förvaltningen varit inblandad i projektet 

och ska efter genomförandet stå för utförande av den regionala tågtrafiken. Förvaltningens 

planering av trafikupplägg och ekonomi avseende drift har följaktligen varit en komponent i 

projektet, menar Petersson. 

Därutöver framhäver Petersson att genom att det är regionen som har det regionala utveckl-

ingsansvaret och uppdraget att upprätta den regionala transportinfrastrukturplanen, är Region 

Skåne också en sammanhållande part för det regionala arbetet med trafik och infrastruktur. I 

det arbetet ingår därmed att företräda regionen på ett bra sätt gentemot riksdag, regering, Tra-

fikverket och andra myndigheter. Det innebär enligt Petersson, att när Region Skåne kommit 

fram till att ett projekt är en viktig satsning ur regional synpunkt, jobbar det regionala organet 

för det med stor kraft. 

Diskussionerna kring en finansiell uppgörelse vad avsåg projektet resulterade 2009 i att par-

terna kom överens om avtal: 2009-06-22 ingick parterna Banverket, Trelleborgs kommun, 

Vellinge kommun, Malmö kommun, Region Skåne samt Vägverket i en avsiktsförklaring vil-

ken avsåg samverkan vid en kapacitetsförstärkning av Trelleborgsbanan för att möjliggöra 
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regionaltågstrafik. I det något senare genomförandeavtalet daterat 2009-10-22 uppgavs att av-

siktsförklaringen beskrev projektets omfattning, parternas samarbete, kostnader och åtgärder-

nas genomförande. Därtill fastställdes att parterna var överens om att avsiktsförklaringens de-

taljeringsgrad var sådan att avtalet skulle ses som ett genomförandeavtal. (Avsiktsförklaring 

2009 & Genomförandeavtal 2009) 

Avtalet omfattade en total projektkostnad bedömd till 490 miljoner. Ombyggnaden av järnvä-

gen avsåg bland annat nya mötesstationer och tre nya pågatågsstationer, varav två i Vellinge 

kommun och en i Trelleborgs kommun (se bilaga 2). Avtalet innebar att Vellinge och Trelle-

borgs kommuner skulle stå för kostnaden för stationslägena i respektive kommun. Beskriv-

ning av detta fanns i bilagor till avtalet. För Vellinge kommuns del innebar det enligt upp-

skattningen 35 miljoner för två stationer (Västra Ingelstad och Östra Grevie) och för Trelle-

borg 23 miljoner för sin (Trelleborg C). Därutöver skulle kommunerna medfinansiera pro-

jektet med 35 miljoner var. Trafikverket (Banverket) skulle stå för 275 miljoner. Region 

Skåne skulle bidra med 47 miljoner genom sitt mandat i den regionala planen vad avsåg väg-

utbyggnader i samband med projektet. Malmö kommuns medverkan gällde ett separat avtal 

som togs med i projektet som en bilaga. Sammantaget innebar det vad gällde ekonomin att 

projektet finansierades med 215 miljoner av kommuner och genom regional plan. Banverkets 

del var 275 miljoner. (Avsiktsförklaring 2009)  

Under denna period, mellan 2008 och 2010, pågick samtidigt Trelleborgs kommuns framta-

gande av ny översiktsplan. I översiktsplanen redogjorde kommunen med avseende på olika 

aspekter för sin roll i förhållande till omvärlden. I detta avseende framhölls bland annat att 

kommunen måste vara delaktig och medverka i utvecklandet av regionsamarbetet. Kommu-

nens roll i fråga om besittande av en hamn med nationell betydelse var också något som fram-

hävdes (Trelleborgs kommun 2010, s. 17 & 18) Kommunen menade också att det fanns avsik-

ter att utveckla kollektivtrafiken dels av miljömässiga skäl, dels ur attraktivitetssynpunkt vad 

gällde boende (Trelleborgs kommun 2010, s. 58). Vad avsåg regionala och mellankommunala 

frågor beskrevs den pågående planeringsfrågan gällande införande av regionaltåg på Trelle-

borgsbanan i sammanhanget som betydelsefull. (Trelleborgs kommun 2010, s. 81) Vikten av 

införande av regionaltåg till kommunen framhävdes, något som i fråga om planering i olika 

avseenden särskilt avsågs beaktas. (Trelleborgs kommun 2010, s. 23) 

Regeringen beslutade 2010 om att fastställa de långsiktiga transportinfrastrukturplanerna för 

perioden 2010-2021, i vilka Trelleborgsbanan – godsstråket genom Skåne, Malmö Fosieby-

Trelleborg – nu tagits med. (Näringsdepartementet 2010a och 2010b) 

Nilsson (intervju 2014) menar att det kommunala initiativet genom påtryckningar och villig-

het självklart bidrog till realisering av projektet, att de som medfinansierat fått ”gå före i kön”. 

Också Möller (intervju 2014) menar att det i hans tycke kraftiga medfinansieringsförslaget, 

genom att kommunerna bidrog till statens infrastruktur, spelade en viktig roll sett till att pro-

jektet togs med i den statliga långsiktiga planen. 

Projektet låg sent i den nationella planen, mellan 2016 och 2021 (Trafikverket 2011b, s. 7). 

Intentionen var emellertid att trafiken skulle påbörjas 2015, vilket förutsatte en kommunal för-
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skottering av de statliga nationella medlen. Förskotteringen uppgavs kunna innebära att pro-

jektet tidigarelades med mellan tre till fyra år. (Region Skåne 2010a, 361 §) Under det fort-

satta förberedelsearbetet bedömdes det vara såväl praktiskt som fysiskt möjligt att påbörja ut-

byggnaden redan 2011 och trafikera banan med regionaltåg 2015. (Region Skåne 2010c, s. 2) 

2010 följdes därför ovan nämnda avtal upp med ett nytt, ett finansieringsavtal. Detta avtal ut-

gjordes av en ny uppsättning aktörer, dels till följd av att Banverket och Vägverket nu blivit 

ersatta av Trafikverket, dels genom att Malmö kommun inte längre var en delaktig part. Föru-

tom denna förändring innebar avtalet att Vellinge och Trelleborgs kommuner, utöver medfi-

nansiering av projektet i enlighet med tidigare avtal, dessutom skulle förskottera statens andel 

av kostnaderna. (Finansieringsavtal 2010/2011) Finansieringsavtalet tillstyrktes av Trafikver-

kets generaldirektör och ärendet överlämnades för regeringens prövning. (Trafikverket 2011c) 

Regeringen beslutade om att Trafikverket fick finansiera en tidigareläggning av projektet ge-

nom förskottering från Vellinge och Trelleborgs kommuner i enlighet med finansieringsavta-

let (Näringsdepartementet 2011). Regeringsbesluten om transportinfrastrukturplanerna 2010-

2021 och förskotteringen innebar att projektet kunde genomföras.  

Petersson (intervju 2014) ur Regions Skånes perspektiv avseende regeringsbeslut och samver-

kan mellan parterna: 

”Detta var ju viktiga komponenter i det här inspelet till regeringen. Att vi har pengar med oss här. Vi sätter av 

pengar i den regionala planen, vi gör ett stort åtagande i driften av kollektivtrafiken. Och kommunerna stoppar 

in bidrag, både bidrag och förskottering. Det väger ju ganska tungt i regeringskansliet när man gör sådana kon-

kreta åtaganden. Så det har ju säkert varit väldigt avgörande för att det här beslutet kunde fattas.” 

5.3 Processens genomförandeskede: genomförande av projektet 

Arbetet med projektets genomförande satte igång. Vellinge kommun påbörjade sitt arbete ge-

nom upprättande av detaljplaner i Västra Ingelstad och Östra Grevie. Parallellt med det kom-

munala planarbetet pågick Trafikverkets arbete med framtagande av bland annat järnvägsplan, 

vägplan och arbetsplan. Samtidigt pågick dessutom Vellinge kommuns framtagande av en ny 

översiktsplan. Vad gällde Region Skånes medverkan under genomförandet av projektet menar 

Petersson (intervju 2014) att organet, även om det var deltagande, hade en mer tillbakadragen 

roll. Petersson förklarar ur Region Skånes perspektiv: 

”I genomförandeskedet har vi haft en lite mindre framträdande roll. Det var mer inför beslutet, då var Region 

Skåne viktigt.”…”När planen väl är fastställd, då är så att säga, då är det viktigare med samspelet mellan kom-

mun och Trafikverket. Även om vi finns med i bilden, så är den relationen viktigare i genomförandeskedet.” 

Petersson (intervju 2014) menar därutöver att Region Skåne – i takt med att mer konkreta frå-

gor kring utformning av stationer och liknande behandlades – under genomförandet i större 

utsträckning kom att representeras av Skånetrafiken. Petersson förklarar: 

”Region Skånes roll i detta skede är ju mindre nu än vad den var i det strategiska skedet i början. Väldigt många 

frågor i genomförandeskedet handlar ju om mellanhavanden mellan kommun och Trafikverket. Och sedan en bit 

fram i projektet har vi ju också Skånetrafikens frågor, alltså perrongmöblering och även kanske hur man löser 

busstrafiken.” 
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Minnesanteckningar (Trafikverket 2010) angående Trelleborgsbanan i Vellinge kommun vitt-

nar bland annat om intentionen om samordning av arbetet mellan aktörerna och de respektive 

planerna. I detta avseende nämns i fråga om tidplan att en förutsättning var att kunna sy ihop 

arbetsplan, järnvägsplan och detaljplan för att information utåt skulle kunna hållas samtidigt. 

Tidplan i detta tidiga stadium innebar bland annat att Västra Ingelstad skulle byggas 2012, 

Östra Grevie 2014-2015 och Trelleborgs station sist. Av minnesanteckningarna (Trafikverket 

2010) framgår också vid denna tidpunkt, inför arbetets start, att en bra stationsmiljö var vä-

sentligt för Vellinge kommun. 

Minnesanteckningar (FOJAB 2010) gör gällande att projektet startat. Bland annat framgår att 

Trafikverket påbörjat arbetet med utredning avseende nya vägar och stationsläge i Västra Ing-

elstad och att Trafikverket skulle upprätta järnvägsplan i Östra Grevie, eventuellt även i 

Västra Ingelstad. Angående detaljplanen i Västra Ingelstad uppges bland annat under rubriken 

Planens syfte och omfattning, att ”I uppdraget ingår att studera utformningen av den nya stat-

ionsmiljön, kopplingar till befintlig bebyggelsemiljö öster om järnvägen samt till framtida ut-

byggnadsområde väster om spårområdet. Den visuella kopplingen mellan östra och västra si-

dan om järnvägen är viktig!”. Det framgår också att parterna såg det som viktigt att hålla kon-

takt och samordna gestaltningen. Därutöver framgår att förslag på att genomföra en studieresa 

till nyligen ombyggda tågstationer i mindre samhällen lades fram. (FOJAB 2010) 

I beskrivningarna till två av de arbetsplaner som togs fram av Trafikverket i samband med 

projektets genomförande i Västra Ingelstad, uppgav sektorsmyndigheten att det övergripande 

målet för projektet var att bygga ut järnvägskapaciteten på Trelleborgsbanan för att möjlig-

göra regionaltågstrafik och fortsatt godstrafik på Trelleborgsbanan. Syftet med de båda arbets-

planerna rörde sig bland annat om att öka trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet för 

bilister och oskyddade trafikanter genom att ersätta befintliga korsningar i plan med skilda så-

dana, samt att effektivisera vägnätet i orten. (Trafikverket 2012a, s. 11 & 2012b, s. 12) 

Samma övergripande mål och liknande syften uppgavs avseende en arbetsplan (Trafikverket 

2013a, s. 14) och en vägplan (Trafikverket 2013b, s. 18) med anledning av projektets genom-

förande i Östra Grevie. Vidare ansåg Trafikverket, vilket uttrycktes i järnvägsplanen för Östra 

Grevie (Trafikverket 2013c, s. 7), att ett övergripande motiv som legitimerade projektet, utö-

ver att kapacitetsförstärkningen medgav regionaltågstrafik på järnvägen, bland annat var att 

projektet skulle skapa en betydligt bättre koppling mellan de tre nya stationsorterna och andra 

delar av Skåne. Den bättre tillgängligheten skulle därmed på ett miljövänligt sätt bidra till att 

sammanlänka Region Skånes arbets-, handels- och bostadsmarknader. Vad avsåg gestaltning 

kopplad till stationen i orten uppgav Trafikverket exempelvis intentioner om enkelhet i balans 

mellan insyn och trygghet gentemot avskärmning och småskalighet. Det framfördes även att 

det för Trafikverkets del saknades krav vad avsåg gestaltning, till skillnad från de tekniska 

aspekterna. (Trafikverket 2013e, s. 5) 

Vellinge kommuns framtagande av detaljplaner för Västra Ingelstad och Östra Grevie hängde 

ihop med intentioner kopplande till kommunens nya översiktsplan. Mål med syfte att ”behålla 

kommunens attraktivitet och image” som uttrycktes i den aktuella översiktsplanen handlade 

bland annat om att värna kommunens identitet av småskalighet och flerkärnighet, utveckla of-
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fentliga stadsrum genom förbättrad gestaltning och innehåll, tillvarata existerande goda boen-

demiljöer i kommunen, plantera träd och vegetation i det gemensamma stadsrummet, för-

skjuta utbyggnad mot kommunens östra territorium, förtäta i tätorternas centrala kärnor och 

framtida stationslägen, samt att utveckla och förbättra infrastrukturen bland annat genom in-

vestering i regionaltågstrafik på Trelleborgsbanan. (Vellinge kommun 2013, s. 39)  

Vad gällde översiktsplanens intentioner avseende de båda stationsorterna föreslogs en än 

större nyetablering av bostäder i Östra Grevie och Västra Ingelstad; mer än dubbelt så många 

jämfört med tidigare fördjupade översiktsplaner. Anledningen till detta var dels för att ta till-

vara det goda läget vid de nya stationslägena, dels en följd av de höga kostnader projektet in-

nebar. Utbyggnadsförslagen var dessutom ett led i kommunens intentioner om att förflytta 

etablering av ny bebyggelse från Falsterbonäset i kommunens västliga del till de östra delarna 

av det kommunala territoriet, dels för att verka för befolkningsmålet på en procents tillväxt. 

(Vellinge kommun 2014, s. 4 & 2013, s. 39) Se bilagorna 3 och 4 som visar Vellinge kom-

muns illustration avseende skillnad i tätortsutbredning; i de båda orterna ny föreslagen tä-

tortsutbredning i förhållande till tidigare. 

I sin översiktsplan framhävde Vellinge kommun även betydelsen av den regionala kontexten 

och menade att kommunens aktiva medverkan i det regionala planeringsarbetet var väsentlig. 

Intentioner gällande såväl regionalt som mellankommunalt samarbete redogjordes för avse-

ende en rad frågor. Kommunen redogjorde också i sammanhanget för den i enlighet med PBL 

starkare kopplingen mellan kommunala översiktsplaner och regionala respektive nationella 

mål. (Vellinge kommun 2013, s. 48-50)  

Av översiktsplanen framgick även Vellinge kommuns avsikt om att utveckla Västra Ingelstad 

till ett vad kommunen benämnde ”kärnområde”, närmare bestämt ”…den centrala tätorten i 

öster med en genomtänkt kompletterande utbyggnad inklusive service, bostäder och verksam-

heter i områden som ligger nära den nya pågatågsstationen”. (Vellinge kommun 2013, s. 148) 

I enlighet med översiktsplanen skulle befolkningsmängden i Västra Ingelstad kunna öka från 

700 personer år 2010, till 1400 år 2030 och till 3500 personer år 2050. Motsvarande prognos 

för Östra Grevie uppgavs att öka från 600 personer år 2010, till 1000 år 2030 och till 2000 

personer år 2050. (Vellinge kommun 2013, s. 148) 

En tid in i projektets genomförandeskede, omkring 2011, började enligt Trafikverket problem 

som bestod av flera delar att tillstöta. Problemen utgjordes enligt Trafikverket dels av tolkning 

av finansieringsavtalet, dels av att projektet blev dyrare än vad som från början var beräknat. 

En stor del av problematiken gällde inte minst skilda perspektiv i fråga om utformningen i an-

slutning till stationerna i Vellinge kommun. (Se bilagorna 5 och 6 som visar delar av Vellinge 

kommuns illustrationer avseende utformning i anslutning till de båda stationerna.) Från båda 

håll, genom Pyron (intervju 2014 och 2015) och Folkeson (intervju 2015), uppges att problem 

ändå försökt överbryggas genom en tidigare studieresa under vilken nybyggda stationer be-

söktes. 

Möller (intervju 2014) menar att Trafikverket haft ett väldigt bra samarbete med kommunerna 

i projektet, men att myndigheten under processens gång också, i samband med ökade kostna-

der, haft lite bekymmer att komma överens särskilt med Vellinge kommun. Möller anser att 
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parterna haft en riktigt bra samsyn avseende samverkan och samordning då det handlat om att 

få igenom järnvägsplaner och detaljplaner, men att kommunen velat ha mer utan att vilja be-

kosta det. Möller utifrån Trafikverkets perspektiv:  

”Det gäller framför allt Vellinge kommun. Att saker och ting blir dyrare i Vellinge kommun. Dels beror det på 

att vi kanske hade räknat fel eller att vi hade räknat lite snålt. Det var ju vi som stod, räknade fram det mesta då. 

Så att, ja allting, parkeringsplatser, cykelställ och allting blir dyrare då. Dels att kommunen de tycker att… Det 

är ju 35 +35 miljoner, sedan vill de ha så mycket som möjligt för det. Så de pyntar med lite rabatter och träd 

och vill ha alléer och liknande och det tycker de är trevligt. Det kan ju vi tycka är trevligt också men det tycker 

vi att de ska betala själva då.” 

Pyron (intervju 2014) menar ur Trafikverkets perspektiv att problematiken i fråga om utform-

ning började uppdagas i samband med att detaljplanerna för Västra Ingelstad och Östra Grevie 

började bli färdiga. Det var enligt Pyron då Trafikverket kom underfund med att parterna hade 

väldigt olika ambitionsnivåer vad gällde utformningen av de båda stationerna i Vellinge kom-

mun. Folkeson (intervju 2015) menar å andra sidan ur Vellinge kommuns perspektiv att det 

var då Trafikverkets regionala ledning upptäckte problem och att det i den dialog kommunen 

hade haft med Trafikverket tidigare inte funnits någon skillnad i syn när detaljplanerna togs 

fram. Folkeson menar även att Vellinge kommun tog fram detaljplanerna som sammanhål-

lande instrument, illustrationer gjordes och material byttes med Trafikverket som underlag. 

Det som först ledde till bekymmer enligt Folkeson, var att Trafikverket ensidigt utan dialog 

med kommunerna upphandlade konsult. Folkeson menar att kommunerna därmed ställdes in-

för faktum, visserligen i ambition att komma vidare, men att det tydde på att Trafikverket såg 

sig själv som bestämmande och att det var deras projekt. 

I Trafikverkets utlåtande angående detaljplanen för Västra Ingelstad stationsområde uppgavs 

att ”Trafikverket diskuterar med kommunen om ansvar för och omfattning av planteringar, 

torgutrymmen och parkeringsplatser som redovisas på illustrationskartan och i beskrivning-

arna. Planförslaget har utarbetats i nära samarbete med Trafikverket.” (Vellinge kommun 

2012a, s. 2) Möller (intervju 2014) ger Trafikverkets syn gällande diskussioner med Vellinge 

kommun:  

”De vill ha en stationspark, träd och allt möjligt, och menar att det ska ingå i projektet. Och vi har hela tiden 

sagt att ’det ingår inte i projektet, vi måste ha en slags basstandard’. Sedan bygger vi gärna det också men då 

får de betala det extra. Det har vi löst nu till stor del. Genom att… då var del diskussioner mellan oss tjänstemän 

på… och det var en rätt så jobbig diskussion kan jag säga.” 

Folkeson (intervju 2015) ger Vellinge kommuns perspektiv angående diskussionerna: 

”Initialt i de diskussionerna var det väldigt mycket en diskussion om kostnaderna. Och från ’samhälles’ sida för-

sökte man då få utformningen i de här projekten att landa på en nivå som var i balans med avsiktsförklaringens 

kostnader. Och då kan man säga att här var två sidor: Avsiktsförklaringen hade vissa otydligheter när det gällde 

kostnadsbedömningen, kostnadsbedömningen hade otydligheter. Och den hade kanske inte fullt ut tagit höjd för 

utformningen av stationsmiljöer och liknande. Den hade väl relativt gott grepp om de tekniska frågorna, men 

även i de rent järnvägstekniska frågorna där den kanske hade ett gott grepp och som Trafikverket helt och hållet 

hade styrt, blev det stora kostnadsökningar. Mycket stora kostnadsökningar. Och då försökte, som jag upplever 

det, de rädda projektet genom att banta bort allt inte tekniskt nödvändigt; sänka ambitionen på utformning av 

det som var utanför järnvägsområdet så att säga. Där var en lång diskussion, där vi också kunde stämma av med 
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vår kommunledning. Och man kan säga att när jag beskrev de bantningar vi gjorde, de kompromisserna, då 

mötte jag ju besvikelse i kommunledningen.” 

För Vellinge kommuns del var utformningen av den fysiska miljön och skalan i den fysiska 

gestaltningen av stor betydelse avseende de framtida stationsorterna. Folkeson (intervju 2015) 

om Vellinge kommuns perspektiv vad angår diskussionerna med Trafikverket om vad som 

var av intresse för kommunen:  

”Det som var väldigt viktigt, det var ju för vår del som jag uppfattade det och de politiska direktiven, att få för-

troendet hos befolkningen; det var ju att hålla omsorg om utformningen. Och att det här var småskaliga bymil-

jöer.” 

En konkret fråga som behandlades under diskussionerna mellan parterna handlade om träd. 

För Trafikverkets del var träden en kostnadsdrivande faktor och för Vellinge kommun var de 

betydelsefulla vad avsåg omsorg och utformning av den fysiska miljön i de båda orterna. Py-

ron (intervju 2014) utifrån Trafikverkets perspektiv:  

”Vi visste hur mycket pengar vi hade för det här projektet och utifrån Trafikverkets perspektiv var de här stat-

ionerna väldigt, väldigt små och väldigt enkla. Och sedan när vi såg detaljplanen och de första skisserna, insåg 

vi att det inte var så Vellinge kommun har tänkt sig, utan de har tänkt sig en väldigt vacker station – som var 

väldigt fint men väldigt dyrt också – och vi räknade efter, jag minns projektledaren kom upp till oss någon dag 

och sade: ’Jag har räknat, där är flera miljoner i träd’.” 

Pyron (intervju 2014) förklarar att antalet träd utöver att vara en kostnadsdrivande faktor för 

projektet, dessutom var en fråga som inte direkt var kopplad till funktion utan snarare hand-

lade om estetik. Pyron menar vidare att Trafikverket har som uppgift att se till att det finns en 

station och erbjuder i samband med det en viss standard med fokus på funktion. Standarden är 

ganska enkel, vilket beror på att hela landet ska försörjas med infrastruktur. Sedan, menar Py-

ron, är det upp till kommunen eller någon annan aktör att skapa mervärde utifrån det. Trafik-

verket hade av erfarenhet redan en uppfattning om hur en station i exempelvis Västra Ingel-

stads storlek skulle se ut enligt standardutbud och var inte van vid så många synpunkter. Det 

starka engagemanget från Vellinge kommuns sida var väldigt positivt menar Pyron, samtidigt 

som synpunkterna, bland annat avseende antalet träd, innebar en högre standard och kostnad 

sett i relation till antalet resenärer. Folkeson (intervju 2015) ger Vellinge kommuns perspektiv 

i frågan om träd: 

”Jag upplevde att det fanns tyvärr ett synsätt med att ta bort delar av den fysiska utformningen, omsorgen, att 

varje träd var så oerhört stor kostnad.”…”De drev just det att bara för att vi, omsorgen om miljön till exempel i 

träd och buskage, parkytor och inramningen av, gestaltningen av gaturum, att det var så höga kostnader. Men 

framförallt var det, att det var fullständigt onödigt.” 

Pyron (intervju 2015) ger Trafikverkets perspektiv gällande diskussionerna med Vellinge 

kommun: 

”Vi jobbar ju med de förutsättningar vi har och det uppdrag vi har och de finanser vi har. Det har nog alltid va-

rit så att vi tänker att vi ska ha en funktionell anläggning som har ett visst estetiskt värde.”…”Men när man se-

dan tar det ett steg till, att nu har vi inte bara en vacker, fungerande, enkel anläggning, utan nu ska vi skapa nå-

got ytterligare, utöver det, då är det väldigt tydligt att då är det den ’lokala nyttan’ så att säga, som ska bekosta 

det också.”…”Vi tittar mycket på nyttor och nyttofördelning. Då kan man säga att den statliga/regionala nyttan 

här är ju att man ska kunna åka, lösa sin biljett och komma av, och kommunerna har då möjlighet att använda 
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de här stationerna till resande och hållbar utveckling. Sedan har kommunen ett intresse av att skapa en miljö 

som gör det här ännu attraktivare, och skapa ännu högre värden, än bara just för funktionen att resa. Och då är 

det ju rätt naturligt att var och en av parterna står för de nyttor som man får ut av det.” 

Folkesons uppfattning (intervju 2015) i fråga om de problem som utgjorde underlag för dis-

kussion, Vellinge kommuns perspektiv: 

”För alla var det ju kostnadsbidragen. Och också att hitta en lösning där projektet inte avbröts. Sedan har vi 

säkert olika bilder av det. Men samtidigt som vi har det… Vi upplevde väl kanske att man försökte klara kost-

nadsökningarna för de järnvägstekniska bitarna där vi inte hade egentligen någon som helst insyn eller lade oss 

i, det som hade stora kostnadsökningar, det försökte man klara genom att så att säga dra ner alla ambitioner i 

övrigt. När det gällde miljön utanför, på att oansvarigt sätt tycker jag. Och det är klart, de hade inget ansvar för 

den biten i framtiden. Och där gjorde vi motstånd kan man säga. Vi försökte ju samtidigt lösa det genom att hitta 

lösningar att senarelägga delar.” 

Folkeson menar också att problemet var den låga nivån från början. Vellinge kommun för-

sökte upprätthålla nivån vad avsåg utformning för att undvika framtida kostnader, varför det 

fanns ett motiv att ta en lite högre kostnad i samband med projektet. Folkeson tror att kommu-

nens ambitioner till följd av diskussionerna inte initialt kommer att uppfyllas, att kommunen i 

samband med exploatering i efterhand kanske kommer vara tvungen att komplettera i syfte att 

värna orternas karaktär och attraktionskraft för fortsatt inflyttning. Folkeson förklarar att Vel-

linge kommuns investeringar med koppling till projektet dels handlar om den samlade ekono-

miska insatsen i enlighet med avtalet, dels exploateringskostnader i samband med utbyggnad. 

Det får kommunen igen vid försäljning av tomter menar Folkeson. Därför var det en ambition 

för kommunen att i framtiden ”kunna sälja dem på ett vettigt sätt”. 

Möller (intervju 2014) menar att Vellinge kommun haft helt andra visioner än Trafikverket 

vad avser Västra Ingelstad och Östra Grevie. Möller förklarar ur Trafikverkets perspektiv att 

de visioner som beskrevs i illustrationsplanerna av Vellinge kommun absolut såg fint ut, men 

att orterna verkligen är ”småsamhällen” och att Trafikverket inte delade de visionerna ef-

tersom de ansåg att finansiella medel inte fanns. Pyron (intervju 2014) menar utifrån Trafik-

verkets perspektiv att den största samhällsnyttan med projektet är att kunna försörja Trelle-

borg C med persontåg. Pyron förklarar vidare, att visserligen ger de ”väldigt små byarna” 

mycket för Vellinge kommun och för stråket, men i det stora perspektivet är det den stora sta-

den Trelleborg som ska kopplas till Malmö, som är det centrala i sammanhanget. Möller (in-

tervju 2014) ger sin övergripande syn på Trelleborgsbanan vad gäller olika intressen:  

”Det är ju ett statligt intresse att det finns en järnväg mellan Malmö och Trelleborg som kan ta hand om den 

tunga godstrafiken till exempel. Det är ett regionalt intresse att folk pendlar mellan Malmö och Trelleborg med 

tåg. Det är ju ett miljövänligt sätt, belastar inte våra vägar och så. Så det är ju ett regionalt intresse att få upp 

det resandet. Och sen är det ett lokalt intresse att småorter som Västra Ingelstad och Östra Grevie, att de knyts 

till järnvägen. För att… det kan knappast vara ett regionalt intresse utan det är ett lokalt där då. För det inne-

bär väldigt mycket att om man har stopp i de här småorterna så kan man ju bygga ut dem på ett helt annat sätt. 

Och det blir attraktivare då.” 

Möller (intervju 2014) vidareutvecklar i fråga om perspektiv och intressen i ett regionalt sam-

manhang, ur Trafikverkets perspektiv: 
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”Det är väldigt sällan man kan peka på en järnväg och säga att den är enbart regional eller enbart nationell. De 

flesta järnvägar innefattar ju båda delar. Och då har det väl blivit rätt mycket så att det är regionerna – som ju 

blivit starkare och starkare – som liksom förestår den regionala kontexten.” … ”Medan vi, det är ju nästan 

ingen annan som försvarar godstrafik till exempel. Det finns ju inga kommunalråd som säger att ’Nu vill vi ha 

mer godstrafik i vår kommun’ och så där. Så det har ju blivit rätt mycket att vi försvarar dels godstrafiken, dels 

den långväga persontrafiken.” 

Godstrafiken på Trelleborgsbanan är viktig för Trafikverket. Möller igen, övergripande ur 

Trafikverkets perspektiv: 

”Så om vi inte pratar om projektet Trelleborgsbanan utan generellt, så har det blivit så att vi får liksom stå upp 

för den nationella synen på järnvägen. Och där är ju Trelleborgsbanan en jätteviktig del för det svenska nä-

ringslivet. Men sen, när vi nu har ett uppdrag att göra åtgärder för Trelleborgsbanan, för ökad regional trafik, 

så vill vi ju verkligen se till att det blir bra. Fortsatt bra för godstrafiken och riktigt bra för den nya regionaltra-

fiken.” 

Möller (intervju 2014) om Trafikverkets huvudsakliga intresse vad gäller Trelleborgsbanan: 

”Vårt huvudsakliga intresse är egentligen att värna om den trafik som finns där idag, godstrafiken. Det är nog 

huvudsakliga intresset.” 

Utöver kapacitet menar Möller (intervju 2014) också att säkerhet är ett huvudsakligt intresse 

för Trafikverket. Det vill säga, utöver att värna om den godstrafik som finns på banan idag, 

garantera säkerheten dels för resenärer, dels i andra mer generella termer genom åtgärder så-

som planskilda korsningar och liknande. Därutöver menar Möller, har Trafikverket också ett 

regeringsuppdrag om att införa pågatågstrafik, vilket innebär att myndigheten följaktligen 

även har ett intresse av att denna nya trafik ska bli så bra och så punktlig som möjligt, att de 

åtgärder som görs också resulterar i att det blir möjligt med en realisering av den regionala 

tågtrafik som förväntas.  

För Trafikverkets del är det också av stor vikt att planering av infrastruktur sker på ett sam-

manhållet sätt eftersom infrastruktur i form järnvägar, spänner över stora territorier. Ur Tra-

fikverkets perspektiv kan detta dock ofta innebära problem. Möller (intervju 2014) menar att 

den fysiska planeringen, som sker på kommunal nivå och med det kommunala territoriet som 

primär utgångspunkt, i allmänhet kan utgöra problem när det kommer till dessa frågor som rör 

infrastrukturplanering: 

”Och det kan jag tycka, att det är ett bekymmer generellt sett med det kommunala planmonopolet, i och med att 

vi i Sverige har väldigt små kommuner. En järnvägssatsning, oavsett var det är, handlar ju ofta om stråktän-

kande.” 

För Vellinge kommuns del handlade den fysiska planeringen med koppling till projektet dels 

om anpassning till och omsorg om den småskaliga miljön i de båda byarna, dels om långsiktig 

strategisk planering i överensstämmelse med översiktsplanen. En del av problematiken menar 

Folkeson (intervju 2015), utgjordes av att Trafikverket såg byggnationen för dagen, till skill-

nad från kommunen som planerade inom ramen för översiktsplanens tidshorisont, fram till 

2050. Folkeson menar att parterna gemensamt kunnat spara pengar genom att se till det lång-

siktiga perspektivet, men att kommunen nu riskerar att komplettera i efterhand och att det 

kanske är dyrare totalt sett. Han menar även att Trafikverket inte stannar kvar i området efter 
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projektets genomförande, till skillnad från kommunen som alltid finns kvar, både som organi-

sation och ofta även ”personligt”. 

Något som också innebar komplikationer ur Vellinge kommuns perspektiv var att bevak-

ningen av de storskaliga strukturerna och det småskaliga i byarna skilde sig åt. Folkeson (in-

tervju 2015) menar att Trafikverket kom med ”för grovt artilleri” i relation till de småskaliga 

frågor som behandlades. En konkret fråga i detta sammanhang som illustrerar kommunens 

perspektiv handlar om vägutformning i anslutning till stationerna i de båda orterna. För Vel-

linge kommun var det av vikt att vägarna utformades dels med anpassning till byarnas små-

skalighet, dels med anpassning till framtida exploatering. Hötoftavägen, en väg i anslutning 

till stationen i Västra Ingelstad, fungerar som exempel ur det kommunala perspektivet: I ett 

remissvar från 2012 angående utlåtande över yttranden rörande arbetsplan för Hötoftavägen, 

ansåg Vellinge kommun bland annat att en generell tillämpning av utformning i enlighet med 

VGU:s6 normalutformning för större landsvägar inte sågs som tillfredsställande då vägen i 

fråga skulle komma att vara en del i Västra Ingelstads tätortsbebyggelse. (Vellinge kommun 

2012b) Folkeson (Intervju 2015) förklarar att Vellinge kommun i ett långsiktigt perspektiv i 

enlighet med översiktsplanens tidshorisont, såg att vissa av vägarna låg långt inne i bebyggel-

sen och ville därför förbereda dem inför framtiden vad avsåg gestaltning och utformning.  

Kommunen hade också, för att ytterligare exemplifiera, bland annat synpunkter kring utform-

ning av plantering på en vägbank i anslutning till Grevievägen i Östra Grevie. I enlighet med 

ett yttrande (Vellinge kommun 2013b) över arbetsplanen för denna väg framförs: ”I den slut-

liga arbetsplanen som nu ställs ut redovisas en sektion med planteringar men ej på utform-

ningsplanen - slopade av besparingsskäl?”. Vellinge kommuns beredning för fysisk planering 

menade att ”Bankens stora höjd och utbredning gör att den kommer att synas tydligt på långt 

håll. Det är därför betydelsefullt hur den kommer att upplevas från vägen och på avstånd, sär-

skilt de första åren.”, varför kommunstyrelsen bland annat föreslogs att kräva att arbetsplanen 

kompletterades med planteringar på vägbanken. (Vellinge kommun 2013, s. 1-2) I Trafikver-

kets revidering hörsammades denna synpunkt. Texten ”Väg 585, Grevievägens vägbank före-

slås förses med viss plantering.” lades därför till i Trafikverkets beskrivning. (Trafikverket 

2013a, s. 22)  

Vad avser vägbanken i anslutning till Grevievägen, handlade frågan om att Vellinge kommun 

enligt Folkeson (intervju 2015) accepterade en negativ förändring av landskapsbilden utifrån 

den samlade bedömningen av kostnaderna i projektet. Frågan innebar att det av såväl tekniska 

skäl som av kostnadsskäl, istället för tunnel under järnvägen blev en bro över. Bron medförde 

i sin tur en ”gigantisk vägbank” och förändring av landskapsbilden. Folkeson menar att när 

Vellinge kommun accepterade vägbanken diskuterades det också kring hur det skulle hanteras 

visuellt i landskapet för att mildra effekten, men att ambitionen i detta avseende gradvis för-

svann ur projektet.  

2013 bildades en av Trafikverket kallad samrådsgrupp. Med anledning av termen samråd i 

enlighet med PBL kommer denna grupp hädanefter refereras till som styrgrupp. Möller menar 

                                                 
6 VGU är regler för vägar och gators utformning. 
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ur Trafikverkets synvinkel att styrgruppen kom till mycket som följd av meningsskiljaktighet-

erna mellan Trafikverket och Vellinge kommun. Gruppen bestod av representanter med höga 

befogenheter från respektive organ. Petersson (intervju 2014) ger Region Skånes perspektiv 

avseende styrgruppen: 

”Eftersom jag representerar regional utveckling och infrastruktur kan man säga att den där gruppen varit viktig 

för oss för att vi har fått information om genomförandet och om hur läget är i projektet helt enkelt. Och när det 

uppstår sådana här, lite konvulsioner då, när det blir lite dyrare, då är det ju viktigt för oss att veta lite om hur 

läget är, vad detta beror på och vad det här handlar om, kan man köra något åt det här och så vidare. Så det har 

varit viktigt för att vi ska vara informerade om projektet, hur projektet fortlöper.”…”Och sedan äger vi ju den 

regionala planen och då har vi ju ett intresse av att… den regionala planen ska ju genomföras och då måste vi 

bevaka lite att man följer de intentioner som finns i den. Där har jag inte upplevt att det funnits några svårig-

heter eller varit konfliktfyllt alls egentligen. Och där har man också hållit budgeten ganska bra.” 

Representanter från samtliga av de tre organisatoriska nivåerna anser att gruppen kom till för 

sent. Pyron (intervju 2014) menar att styrgruppen borde bildats mycket tidigare, att det borde 

preciserats vad den skulle haft för roller och mandat, vem som skulle deltagit och varför, samt 

att minnesanteckningar borde funnits från början. Nilsson (intervju 2014) menar bland annat 

att kommunerna inte var nöjda och kände osäkerhet kring styrning och kostnadsfördelning, att 

de saknade insyn och inte hade grepp om projektet som helhet. Vägen till projektmålet var 

kanske inte riktigt definierad menar Nilsson. Därför borde ramarna ställts upp tidigare, redan 

från början. Han menar också att det kan ha varit så att Trafikverket inte riktigt tog kommu-

nernas krav på allvar, men vill samtidigt lyfta fram att bildandet av styrgruppen kom att inne-

bära en ömsesidig dialog och att det därför kom att bli riktigt bra. Också Petersson (intervju 

2014) tror att det varit bättre om styrgruppen startat i samband med att genomförandet påbör-

jades. Petersson tror även att Trafikverket, som han ser som van vid att själv stå för genomfö-

randeansvar, från början kanske inte riktigt var beredd på kommunernas behov av inflytande 

till följd av medfinansieringen. 

Diskussioner och bildandet av styrgruppen och kom att resultera i att organen kom överens 

om ett förtydligande av avsiktsförklaringen, genomförandeavtalet och finansieringsavtalet. 

Enligt förtydligandet (Trafikverket 2013f) kom parterna överens om att ”Varje part är kost-

nadsansvarig för de åtgärder som utgör underlag för den avsiktsförklaring som tecknades mel-

lan parterna 2009. Respektive part är därmed också ansvarig för kostnadsökningar för respek-

tive del i avsiktsförklaringen. De tilläggsbeställningar respektive part gör, ska bekostas av be-

ställande kommun.” Till detta förtydligande hörde en lista på 22 punkter, i vilken ansvar och 

kostnad för de olika åtgärderna i projektet angavs. Minnesanteckningar (Trafikverket 2013g) 

från möte i styrgruppen gör gällande att det inte förelåg behov av att skriva under förtydligan-

det, då det var förankrat i gruppen och inte motsade något i avtalet.  

Av minnesanteckningar (Trafikverket 2013g) från styrgruppens tredje möte framgår att dis-

kussioner i vilka gränsdragningsfrågor pågick. Pyron (intervju 2014) förklarar att det hand-

lade om precisering av vad som ingick i de olika punkterna, där ansvar tillföll de olika orga-

nen sett ur nyttosynpunkt. Av minnesanteckningar från det fjärde mötet (Trafikverket 2013h) 

framgår att Möller beskrev resultatet av gränsdragningsdiskussionerna mellan Trafikverket 

och Vellinge kommun. Folkeson (intervju 2015) anser att parterna diskuterade på ett hyggligt 

sätt och hittade samsyn vad avsåg gränsdragning.  
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Minnesanteckningar (Trafikverket 2013h) från styrgruppens fjärde möte uppger att en kost-

nadsbedömning levererad av SWECO diskuterades och att det blivit mycket stora kostnadsök-

ningar på stationerna. Det framgår även att detta – framfört av Magnus Hedin, Vellinge kom-

muns dåvarande kommundirektör – hade ”enorma konsekvenser” för Vellinge kommun, som 

var upprörd över kostnadsutvecklingen och ”frågar efter vem som kan hållas ansvarig för att 

kostnadsbilden var så felaktig när avtalet skrevs mellan parterna”. Analysen visade (SWECO 

2013) att kostnaderna skjutit kraftigt i höjden. Ny beräknad kostnad var för projektet nu totalt 

660 miljoner, en differens på 152 miljoner gentemot ingånget avtal. För Vellinge kommuns 

del innebar det en ny kostnad på 107,9 miljoner och för Trelleborgs kommun 71,5 miljoner. 

Minnesanteckningar (Trafikverket 2014) från det femte mötet i styrgruppen indikerar olika 

perspektiv sett till mål med projektet. Trafikverket tycks härvid främst betrakta projektet som 

ett infrastrukturprojekt som leder till förbättrad kollektivtrafik, till skillnad från Vellinge kom-

mun som därutöver ser projektet som ett samhällsbyggnadsprojekt av betydelse. Av doku-

mentet framgår vad avser punkten benämnd ”Övergripande målbild”, att Lennart Andersson, 

Trafikverket, ”…påminner om vilket viktigt projekt detta är för alla parter. Pågatågen kopplar 

orterna till det övergripande trafiksystemet och innebär väsentligt förbättrade restider med 

kollektivtrafik”. Magnus Hedin uppges enligt minnesanteckningarna under samma punkt ha 

framfört att ”…detta är ett viktigt samhällsbyggnadsprojekt där man ges möjlighet att ut-

veckla stationslägen med bostäder och service. Det är viktigt att vi inte bara fokuserar på trafi-

ken och infrastrukturen utan även på det mervärde för samhället som detta skapar.” Petersson 

(intervju 2014) upplevde att det vid några möten i styrgruppen uppstod lite krock och bris-

tande förståelse mellan kommunernas breda planeringsmandat och företrädarskap kopplat till 

mjuka värden, kontra Trafikverkets teknikinriktade arbetssätt; väldigt operativt och tidsstyrt. 

Samtidigt var det detta mötena var till för menar Petersson, och ser definitivt styrgruppsmö-

tena som konsensusbefrämjande.  

2015 tecknades ytterligare ett avtal, ett separat förtydligande mellan Trafikverket och Vel-

linge kommun. Förtydligandet var kopplat till ovan nämnda 22-punktslista. Syftet med det 

nya avtalet var bland annat att fördela kostnadsökningen mellan Trafikverket och Vellinge 

kommun. (Medfinansieringsavtal 2015) 

I avtalet uppgavs att den bedömda kostnaden för Vellinge kommuns åtgärder nu låg på 95 

miljoner. Den stora kostnadsökningen för stationsområdena i Östra Grevie och Västra Ingel-

stad jämfört med avsiktsförklaringen 2009 berodde på högre standard och att Trafikverket un-

derskattat kostnaderna för åtgärderna. Vidare uppgavs det i avtalet bland annat att den ur-

sprungliga kostnadsuppskattningen som utgjorde underlag för beslut om projektets genomfö-

rande visat sig vara kraftigt underskattad och att olika uppfattning kring vilka åtgärder som 

inkluderades i de initialt beräknade kostnaderna förelegat. Det konstaterades också att ansvar 

avseende kostnad för statliga respektive kommunala anläggningar i anslutning till stationslä-

gena varit särskilt otydligt. Med anledning av dessa faktorer ansågs det rimligt att Trafikver-

ket tog ansvar för en del av de ökade kostnaderna. Denna del bedömdes enligt avtalet att 

uppgå till 35 % av kostnadsökningen för Vellinge kommuns åtgärder. (Medfinansieringsavtal 

2015) 
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6 Analys 

I detta kapitel (6) analyseras den empiri som presenterades i föregående kapitel (5). Analysen 

görs med hjälp av den forskning och de begrepp som redogjordes för i forskningsöversikten 

(kapitel 3), med utgångspunkt i de frågeställningar vilken studien grundas på. De olika per-

spektiv som varit ledande hos de olika offentliga aktörerna ligger som övergripande fråge-

ställning. De preciserade frågorna är:  

 Hur ser de olika aktörerna på mål med projektet och hur används i sammanhanget pla-

neringsinstrument utifrån respektive aktörsperspektiv och roll, som verktyg under pro-

cessens gång? 

 Hur har samverkan i planeringsprocessen för projektet skiftat mellan konsensus och 

konflikt? 

 Varför uppstår konflikt aktörer sinsemellan vid samverkan? 

Upplägg och struktur av detta kapitel grundas även på arbetets syfte och problemformulering. 

Kortfattat är syftet att undersöka hur projektet betraktas ur de olika aktörsperspektiven samt 

att analysera och granska samverkansprocessen. Syfte och problem fungerar som övergri-

pande utgångspunkt för arbetet och vävs därför i olika avseenden in i de resonemang i vilka 

frågeställningarna behandlas enligt nedan.  

Problemet som behandlas innefattar hur de offentliga aktörernas olika roller inverkat vid sam-

verkan i det studerade fallet. Detta behandlas sist i detta kapitel. 

6.1 Hur ser de olika aktörerna på mål med projektet och hur används i samman-

hanget planeringsinstrument utifrån respektive aktörsperspektiv och roll, som 

verktyg under processens gång? 

6.1.1 Kommun 

Plan- och bygglag (SFS 2010:900) 1 kap. 2 §: ”Det är en kommunal angelägenhet att plan-

lägga användningen av mark och vatten enligt denna lag”.  

Fysisk planering i enlighet med PBL är både en kommunal rättighet och skyldighet, och fun-

gerar som en första utgångspunkt. Med en andra utgångspunkt i Cars och Thune Hedströms 

(2006) påpekande att det för kommuner i ett regionalt sammanhang handlar om att hävda sig 

gentemot andra kommuner, kan paralleller dras till det studerade fallet.  

Det kommunala perspektivet handlar med koppling till projektet, till stor del om mål att, för 

att ta Vellinge kommun som exempel, utveckla sin kommun genom att dels planera för en 

bättre kollektivtrafik, dels genom att planera för och attrahera nya invånare. Sett till den reg-

ionala planeringskontexten är detta kommunala initiativ viktigt, vilket kan jämföras exempel-

vis med Cars och Thune Hedströms (2006) resonemang. 

Det ställer för Vellinge kommuns del också krav på mjuka värden, kopplat till bland annat at-

traktivitet och utformning av den fysiska miljön. Detta är även en kommunal ambition exem-

pelvis i enlighet med aktuell översiktsplan. För Vellinge kommun handlar det också om att 

planera för nya bostäder, exploatera nytt, för att täcka kostnader av investeringen i projektet. 
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För att därefter kunna sälja fastigheter på ”ett vettigt sätt”, och hävda sig gentemot andra 

kommuner, kan för Vellinge kommuns del krävas till exempel attraktiva boendemiljöer, 

följaktligen omsorg vad avser den fysiska miljön.   

Översiktsplanen som instrument fyller en viktig funktion i det regionala sammanhanget (Cars 

& Thune Hedström 2006; Engström, Fredriksson & Hult 2009) och kan användas av kommu-

ner för att hävda lokala intressen (Ehinger Berling 2006). Detta har gjorts i det fall som stude-

rats. Kommunerna har utifrån sin roll i processen och i enlighet med PBL använt sig av över-

siktsplaner och fördjupade översiktsplaner. Kommunala intentioner och mål beskrivs, förmed-

las och planeras för under processens gång genom kommunens verktyg tillgängliga inom 

handlingsramen. Dessa verktyg används således med koppling till den roll kommunen har, för 

att uttrycka de mål organet har för avsikt att uppnå.  

Dessa planeringsinstruments egenskaper har under processens gång också anpassats, föränd-

rats och varierat. Variation har skett i det avseende att planprogram och detaljplaner i olika 

skeden av processen använts i syfte att dels beskriva, dels realisera, de mål och intentioner 

som uttrycks avseende kommunens avsikter gällande den kommande samhällsförändringen. 

Särskilt intressant är att anpassning och förändring har skett i det avseende att kommunen un-

der projektets gång, i enlighet med planeringsinstrumenten, föreslagit en gradvis större tätorts-

utbredning i Östra Grevie och Västra Ingelstad. Detta uppges vara en konsekvens bland annat 

till följd av projektets kostnadsökning. Det är även intressant att kommunen utifrån sin roll 

tidigt, till följd av förmodade möjligheter ur lokalt perspektiv, sett stora möjligheter till för-

ändring genom mål i form av samhällsbyggnad i bred bemärkelse och tagit initiativ utifrån 

detta.  

Ytterligare en intressant aspekt handlar om detta kommunala initiativ. Det kommunala ini-

tiativet är i likhet med vad som nämndes ovan positivt sett till den regionala kontexten. Samti-

digt skall det sättas i relation till Cars (2008) resonemang om att problem kring regional pla-

nering handlar om att aktörer först och främst bevakar det egna intresset till skillnad från att 

aktivt verka för regional utveckling. Vellinge kommuns tydligt lokala ambitioner till följd av 

projektet – detta behandlas ytterligare i stycke enligt nedan – kan beskrivas som ett dylikt ex-

empel. Samtidigt, vilket sammanfattar problematiken, som stora lokala ambitioner uttrycks i 

den aktuella översiktsplanen, framhävs även betydelsen av och intentioner om, delaktighet i 

det regionala sammanhanget. 

6.1.2 Region 

Region Skåne styrs bland annat utifrån ansvar för det regionala tillväxtarbetet, länsplanen för 

regional transportinfrastruktur och för kollektivtrafik. Ur Region Skånes perspektiv och den 

roll organet har, uppges mål därför bland annat handla om att främja regional tillväxt, stärka 

och vidga arbetsmarknadsregioner, utveckla tillgänglighet och att öka kollektivtrafikens andel 

av det totala resandet. Regionala mål och intressen är starkt kopplat till det regionala tillväxt-

arbetet. Kollektivtrafiken är för Region Skånes del i sin tur starkt kopplad till detta, vilket kan 

relateras till infrastrukturens och kollektivtrafikens betydelse i enlighet med exempelvis Lin-

dell (2010), Svensson och Holmgren (2012). Deras uppgifter visar i sammanhanget att reg-

ionen har legitima mål. Kollektivtrafiken är dessutom ett konkret ansvar för Region Skåne.  
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Region Skåne har under processen använt sig av verktyg utgörandes av flera länsplaner för 

regional transportinfrastruktur och regionalt utvecklingsprogram. Dessa har dels använts i 

syfte att få projektet till stånd, dels för att redogöra för mål och intentioner enligt ovan. An-

vändandet av flera länsplaner som verktyg, genom återupprepade aktualiseringar av projektet 

vid varje planeringsomgång, visar att projektet är viktigt för regionen och att organet under 

lång tid haft en intention om att trafiken på Trelleborgsbanan ska byggas ut. 

6.1.3 Trafikverket 

Trafikverkets roll och handlingsram definieras av och begränsas till det sektoriella ansvaret. I 

relation till det studerade fallet handlar det bland annat primärt om att uppgradera järnvägssy-

stemets kapacitet mellan Malmö och Trelleborg för att möjliggöra både gods- och regional-

tågstrafik, samt säkerhetsåtgärder vid korsningar mellan väg och järnväg. Ur Trafikverkets 

perspektiv och den roll den sektoriella myndigheten har, handlar projektet därför till stor del 

om att uppgradera infrastrukturen för att bidra till mål som inbegriper uppfyllande eller bidra-

gande till de transportpolitiska målen. Regional utveckling är en del av detta liksom kollektivt 

resande på järnväg.  

För Banverkets del användes under processens strategiska skede verktyg i form av förstudier 

och utredningar, främst i syfte att undersöka och utreda olika möjligheter vad avsåg uppgrade-

ring av transportinfrastruktur, samt dess effekter i olika avseenden. Verket använde även 

verktyg i form av framtidsplanen för järnvägen och revidering av densamma. Nationell plan 

för transportinfrastruktur användes i samband med beslutet om tilldelning av statliga medel. 

Senare i projektet användes av Trafikverket bland annat arbetsplaner, väg- och järnvägsplan. 

Även dessa användes med huvudsakligt mål att uppgradera av infrastruktur avseende kapa-

citet och säkerhetsåtgärder. 

6.2 Hur har samverkan i planeringsprocessen för projektet skiftat mellan kon-

sensus och konflikt? 

6.2.1 Processbeskrivning: strategiskt skede 

Sammanfattat har en i enlighet med Innes och Boohers (1999) forskning, första konsensus-

byggande process ägt rum under det strategiska skedet, då processen bland annat via olika 

planeringsinstrument samlat på sig kunskap, idéer och argument från olika myndighets- och 

intresseperspektiv, utmynnandes i en samsyn kring faktorer som legitimerat gemensamt age-

rande mot genomförande av projektet ur de olika aktörsperspektiven. I slutfasen av detta 

första skede tillkom även bidrag från de olika organen i form av finansiella resurser, vilket vi-

sar samtliga aktörers intresse till deltagande.  

Sammantaget kom det under det strategiska skedet att innebära att denna första konsensus-

byggande process ledde fram till en vad som Innes och Booher (1999) benämner högkvalitativ 

överenskommelse, en förstagradseffekt, i form av undertecknande av en avsiktsförklaring som 

sedermera kom att utgöra genomförandeavtal. Detta kan med Rader Olsson (2009) förklaras 

som att ett nytt nätverk mellan de olika organen bildades (figur 2) i syfte att genom samver-

kan åtgärda något som inte kunde uppnås på egen hand. I detta avseende arbetade aktörerna, 
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de olika organen, tillsammans under processens strategiska skede för att gemensamt få pro-

jektet till stånd. En bred samsyn förefaller ha varit rådande under detta första skede, då målet 

för samtliga organ var att projektet skulle tas med i de långsiktiga transportinfrastrukturpla-

nerna. Det strategiska skedet, vilket resulterade i en lösning för ömsesidig nytta (Innes & 

Booher 1999) i vilket socialt kapital (Putnam 1995) utnyttjades till fullo ur samtliga perspek-

tiv, utgör således en avgörande del i processens fortsatta utveckling. Intressant i samman-

hanget är att argument som anspelat på andra aktörers ansvar har förekommit i syfte att tjäna 

egna intressen. 

6.2.2 Processbeskrivning: genomförande av projektet 

I takt med att projektet väl tagits med i de långsiktiga transportinfrastrukturplanerna och ge-

nomförandet kunde påbörjas, förändrades förutsättningarna. Förändrade förutsättningar kan 

enligt Tornberg och Cars (2008) innebära problem vid samverkan. I detta avseende kom pla-

neringsverktygen att förändras då projektets genomförande påbörjades, för Trafikverket till att 

utgöras bland annat av arbetsplan, vägplan och järnvägsplan. För kommunens del utgjordes 

verktygen med direkt koppling till projektet av detaljplaner. Den nya översiktsplanen som 

togs fram av Vellinge kommun hade även indirekt koppling till projektet, då den utgjorde un-

derlag för de detaljplaner som togs fram.  

Dessa nya förhållanden innebar att de olika organen nu hade för avsikt att genomföra åtgärder 

i syfte att uppnå intentioner och mål kopplade till dessa nya respektive planeringsinstrument. 

De nya förutsättningarna kom efter en tid att innebära samverkansproblem bland annat genom 

att egna intressen bevakades för att uppnå intentioner kopplade till dessa nya verktyg.  

6.2.3 Processbeskrivning: aktörerna enas 

De konflikter, samverkansproblem i form diskussioner som uppstod, kom efter en tid in i pro-

jektets genomförandeskede genom institutionell design (Alexander 2005) och kommunikativ 

planering, samverkan, innebära att ännu ett nytt nätverk bildades: styrgruppen. I detta nätverk 

bedrevs en ny konsensusbyggande process som översiktligt kom att utmynna i att aktörerna 

enades om 22-punktslistan och gränsdragning avseende dessa olika åtgärdspunkter. 

6.3 Varför uppstår konflikt aktörer sinsemellan vid samverkan? 

6.3.1 Inbördes relation i samverkansnätverket 

Problem som uppstått i det studerade fallet följer bland annat av organens olika roller och de-

finierade handlingsramar, vilka aktörerna agerar efter. Problem kan relateras till denna inbör-

des relation i samverkansnätverket. Vad avser mångfald och ömsesidigt beroende (Booher & 

Innes 2002) har det vad gäller projektet Trelleborgsbanan och i nätverket mellan aktörerna i 

korthet inneburit följande:  

Kommunerna står utifrån sin roll för intressen och kunskap ur det lokala, kommunala per-

spektivet. Kommunerna förfogar över planeringsinstrument, verktyg, i form av bland annat 

översiktsplan och detaljplan. Planmonopolet är i detta sammanhang en förutsättning för ge-

nomförande av projektet vad avser fysisk planering, samtidigt av lokal betydelse då det kom-

mer till realisering av intressen och mål. Övriga organ, Region Skåne och Trafikverket, är till 
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följd av detta förhållande beroende av kommunernas medverkan i projektet. Kommunerna har 

därutöver bidragit med finansiella medel som varit en förutsättning för projektet.  

Region Skåne står för kunskap och intressen kopplat till det regionala sammanhanget. Region 

Skåne förfogar i sin tur över prioritering och förordande av transportinfrastrukturprojekt, som 

är beroende av regionens mandat gällande tilldelning av medel i den regionala transportinfra-

strukturplanen. Dessa medel är således dels ett verktyg för regionen, dels en förutsättning för 

en realisering av projektet och har varit beroende av sanktion från regionalt håll, varför Reg-

ion Skåne har något att erbjuda övriga deltagare i nätverket. Därutöver är det regionen som 

genom förvaltningen Skånetrafiken efter projektets genomförande står för trafikering av järn-

vägen med Pågatåg.  

Trafikverkets roll innebär att representera det nationella perspektivet exempelvis vad avser in-

tressen. Trafikverket är det organ som står för byggande av infrastrukturen, både i enlighet 

med såväl nationell som regional transportinfrastrukturplan. Myndigheten förfogar över in-

strument bland annat såsom arbetsplan, vägplan och järnvägsplan. I fallet Trelleborgsbanan 

har det även varit avgörande att Trafikverket tillsammans med kommunerna och regionen ver-

kat till fördel för projektet gentemot regeringen, för att projektet skulle tas med som namngi-

vet projekt i den nationella transportinfrastrukturplanen i fråga om tilldelning av statliga me-

del.  

6.3.2 Konflikt 

Konflikt i projektet har att göra med aktörernas inbördes relation i samverkansnätverket och 

de olika rollerna. Problem kan kopplas till samtliga av de fyra kategorierna i enlighet med fi-

gur 3 enligt ovan och Hansen och Cars (2011) erfarenheter. I det studerade fallet är det emel-

lertid problem som kan relateras till dels projektets informella och projektspecifika förutsätt-

ningar (figur 3, kategori 3), dels projektets informella och strukturella förutsättningar (figur 3, 

kategori 4) som varit det som mest utmärkande inneburit problem. I detta avseende har aktö-

rerna exempelvis till fullo inte dragit år samma håll och gränsdragningsfrågor kring åtgärder 

gällande vad som ingått i det specifika projektet har varit oklara, vilket inneburit konflikt. 

Olika intressen och perspektiv kopplat till de roller de olika organen haft i samband med sam-

hällsförändringen i fråga har i detta avseende inneburit problem. Dessa problem har utgjorts 

av kommunens bredare planeringsmandat och ansvar, vilket kan beskrivas som tvärsektoriellt, 

och Trafikverkets sektoriella ansvar, kommit på kant med varandra. 

Trafikverkets sektorsansvar innebär mål kopplat till ansvaret inom denna ram och rör sig om 

uppgradering av infrastruktur. Det empiriska materialet tyder på att Trafikverket sett primära 

mål med projektet som åtgärder i form av ökad järnvägskapacitet och säkerhetsåtgärder såsom 

planskilda korsningar mellan väg och järnväg. Trafikverket såg de båda orterna Östra Grevie 

och Västra Ingelstad som viktiga för järnvägsstråket som helhet, men betraktade dem i sam-

manhanget som små. Möjligen betraktade Trafikverket initialt de två platserna i Vellinge 

kommun som de lägsta i en platshierarki, exempelvis då de i projektets strategiska skede i för-

studien (Banverket 2005) benämndes ”hållplats” till skillnad från ”station” i Trelleborg, samt 

att stationerna i Vellinge kommun ur Trafikverkets perspektiv beskrevs som ”…väldigt, väl-

digt små och väldigt enkla”. 
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Vellinge kommun har en annan syn. För Vellinge kommuns del innebär det att organet på lo-

kal nivå betraktat infrastrukturprojektet som en möjlighet till utveckling i ett brett strategiskt 

perspektiv. Av det empiriska materialet att döma tycks Vellinge kommun betrakta det region-

ala infrastrukturprojektet i fråga som en möjlighet, till följd av vilken ett för kommunen bety-

dande samhällsbyggnadsprojekt has för avsikt att realiseras. För Vellinge kommuns del har 

det regionala infrastrukturprojektet alltså antagit karaktären av ett kommunalt lokalt samhälls-

byggnadsprojekt, vilket i enlighet med exempelvis Booher och Innes (2002) beskrivning fun-

gerar som incitament för kommunens deltagande i nätverket och projektet.  

I generella termer handlar konflikterna i det studerade fallet om att Vellinge kommun betrak-

tat förändringen i fråga som ett lokalt samhällsbyggnadsprojekt, till skillnad Trafikverket som 

i första hand betraktat projektet som ett regionalt infrastrukturprojekt. Detta har inneburit 

konflikt bland annat i fråga om prioritering vad gäller utformning av de fysiska miljöerna i 

stationssamhällena.  

Organen har alla varit måna om att förändringen skall komma till stånd, enligt Cars och Rader 

Olsson (2009) ”urtypen” av samverkan. Organen har dock, utöver projektmålet, haft för avsikt 

att uppfylla mål med koppling till sina respektive planeringsinstrument, vilka i sin tur är kopp-

lade till de respektive rollerna och medför olika ansvar och definierade handlingsramar. Kon-

flikterna har även handlat om oenighet kring vilka åtgärder som skulle utföras inom ramen för 

projektet. De finansiella resursbidragen har gett upphov till konflikt till följd av kostnadsök-

ning, vilken bland annat berott på underskattade kostnader och hög standard. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att några av de konflikter som uppstått och inneburit 

samverkansproblem i form av diskussioner under processens gång, har uppstått till följd av 

vilka mål de respektive organen haft för avsikt att uppfylla vad avser förändringen med pro-

jektet, kopplat till de respektive organens planeringsinstrument och tillförda finansiella resur-

ser. (Se figur 4.)  
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Analys, fallet Trelleborgsbanan 

Aktörsroll Övergripande mål Planeringsinstrument, finansiella resursbidrag 

och drift 

Kommun Samhällsbyggnad och 

samhällsservice. 

Instrument: Planprogram, detaljplaner, fördjupade 

översiktsplaner och översiktsplaner. 

Finansiella resurser: Medfinansiering och förskot-

tering. 

Drift: Kommunal service, såväl social som tek-

nisk. 

Region Främja regional tillväxt, 

stärka och vidga arbets-

marknadsregioner, ut-

vecklad tillgänglighet 

och öka kollektivtrafi-

kens andel av det totala 

resandet. 

 

Instrument: Regionalt utvecklingsprogram, läns-

planer för regional transportinfrastruktur, kollek-

tivtrafikansvar. 

Finansiella resurser: resurser genom mandat i 

länsplanen för regional transportinfrastruktur.  

Drift: Framtida kostnader för kollektivtrafik. 

Trafikverket Uppgradering av infra-

struktur avseende kapa-

citet och säkerhetsåtgär-

der. 

Instrument: Förstudier och utredningar kopplade 

till uppgradering av väg och järnväg, arbetsplaner, 

väg- och järnvägsplan. 

Finansiella resurser: Nationella infrastrukturpla-

ner om tilldelning av statliga medel. 

Drift: Underhåll av bana och stationer. 

F I G U R  4. Fallet Trelleborgsbanan. Schematisk övergripande beskrivning av samverkan i projektet. Aktö-

rerna har utifrån de respektive rollerna olika mål gällande projektet, varför de betraktat projektet och den sam-

hällsförändring det innebär på olika sätt. Organen är samtidigt beroende av varandra för att projektet ska 

kunna genomföras. Drift avser åtaganden efter genomförande och en del av samhällsförändringen och det ömse-

sidiga beroendet. 

 

6.4 Hur inverkar de offentliga aktörernas olika roller vid samverkan i ett konkret 

fall av uppgradering av transportinfrastruktur? 

Sammanfattningsvis angående det problem som avhandlas i detta arbete: Aktörerna har i det 

konkreta fallet använt olika planeringsinstrument som verktyg under processens gång. I dessa 

instrument har aktörerna utifrån sina respektive roller och perspektiv beskrivit respektive mål 

och intentioner avseende samhällsförändringen i fråga. Instrumenten har antagit olika karaktär 

under processen gång. Konflikt och konsensus har skiftat mellan olika skeden under proces-

sens gång, beroende på att förutsättningar under processens gång ändrats. Mål med den sam-

hällsförändring projektet innebär, har till följd av bland annat olika roller, gett upphov till 

samverkansproblem. 

Dessa olika roller har alltså inverkat negativt vad gäller samverkan i projektet. Det empiriska 

materialet indikerar tillsammans med Innes och Boohers (2002) resonemang, att egenskaperna 
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gällande den autentiska dialogen (figur 1) begränsat uppnående av full potential i samverkans-

nätverket sett till mångfald och ömsesidigt beroende. I detta avseende har egna intressen be-

vakats och aktörerna har inte varit lika måna om att få vissa åtgärder genomförda, något som 

därför i enlighet med Rader Olsson (2009) inneburit ett asymmetriskt ömsesidigt beroende, 

vilket i sin tur enligt Innes och Boohers (2002) forskning påverkar samverkan i negativ be-

märkelse. Egna intressen bevakades exempelvis i det avseende att Trafikverket inte var lika 

mån som Vellinge kommun om att få vissa handlingar genomförda i fråga om utformning av 

stationsområdena i Västra Ingelstad och Östra Grevie. Trafikverket såg i sammanhanget stat-

ionsorterna i Vellinge kommun som små. Ur Vellinge kommuns perspektiv uppfattades detta 

som att Trafikverket försökte hålla nere kostnader till nackdel avseende kommunens intressen 

gällande omsorg om den fysiska utformningen. Från kommunalt håll uttrycktes exempelvis 

också att insyn i projektet saknades, kommunerna var inte nöjda, och det antyds att Trafikver-

ket ansåg att det var ”deras projekt”. Detta innebär avseende resultat av autentisk dialog enligt 

Innes och Booher (2002), sett till potential, negativ inverkan vid samverkan i ett nätverk. 

7 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel (7) avrundas uppsatsen genom en mer generell diskussion i olika avseenden. 

Härnäst följer en övergripande återkoppling till de tre teoretiska fälten infrastrukturplane-

ring, den regionala planeringskontexten samt samverkan och samordning. 

7.1 Återkoppling till de tre huvudsakliga forskningsfälten och dess tillägg 

I Sverige har vi ett planeringssystem som genom kommunerna utgör intraterritoriala gränser. 

Översiktsplanen är viktig i detta system men kan samtidigt innebära svårigheter vid omställ-

ning till en större planeringskontext än enbart sett till den kommunala. Vad gäller utövande av 

makt kan de svenska regionerna som en konsekvens av detta beskrivas som svaga; regionerna 

är beroende av kommunerna och detta innebär ett obalanserat maktförhållande.  

Samverkansproblem med koppling till svensk planering av transportinfrastruktur är många 

och utgörs av flera korrelerade faktorer. Med koppling till analysen av det studerade fallet 

handlar det bland annat om problem härrörandes ur organens olika roller och definierade 

handlingsramar; målkonflikterna är kopplade till legitima ambitioner som i sin tur handlar om 

de olika organens respektive ansvar, vilka i sin tur beror på de respektive rollerna. Därmed 

kan sägas att det är oundvikligt att problem uppstår.  

Problematiken kring systemets uppbyggnad och dess konsekvenser får betraktas som intrikat, 

således svår att komma till rätta med. Resonemanget gällande institutionell design (Alexander 

2005) belyser detta. Institutionell design är en konstant process, vilken ständigt pågår i syfte 

rätta till problem exempelvis i den studerade planeringsprocessen. Problematiken gällande in-

stitutionell design är således det som ytterst legitimerar detta examensarbete, som för övrigt är 

att betrakta som mitt bidrag till att belysa föreliggande problematik.  

Konflikterna i det studerade fallet belyser de olika organens ambitioner. Projektet kan inte ge-

nomföras utan samverkan. Samtidigt är rollerna givna av det mandat de har vilket innebär att 
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samverkansproblem uppstår till följd av organens olika roller. Vertikal samverkan, alltså mel-

lan kommun och stat, utgör ett problem sett till den regionala planeringskontexten. Bland an-

nat handlar det om prioritering kopplat till de olika planeringskontexterna. Trafikverket har ett 

sektoriellt nationellt ansvar. I linje med detta ansvar är infrastrukturplanering beroende av en 

sammanhållen planering i en stor geografisk kontext. Kommuner har å sin sida ett brett, tvär-

sektoriellt lokalt planeringsmandat. Detta omfattar samhällsplanering i bred bemärkelse. Fy-

sisk planering sker i en mindre, lokal kommunal planeringskontext inriktad på utformning av 

en mer småskalig fysisk miljö med det kommunala territoriet som gräns. Förhållandet mellan 

stat och kommun kan därför innebära komplikationer vad avser planering med regionala för-

tecken. I detta avseende visar fallet Trelleborgsbanan svårigheten i samverkan och samord-

ning av kommunal småskalig planering med samhällsbyggnad och mjuka värden som ut-

gångspunkt och mål, och statlig övergripande infrastrukturplanering i större skala, med de 

transportpolitiska målen och angivna medel som utgångspunkt. Projektet av regionalt intresse, 

kapacitetsförstärkningen av Trelleborgsbanan för införande av regionaltågstrafik, är i skri-

vande stund inte färdigställt men ser ut att inom en snar framtid kunna bli en realitet. Konflik-

ter eller problem mellan kommun och stat kopplat till mål och resurser, har dock suboptimerat 

processen för detta regionala infrastrukturprojekts tillblivelse.  

För en kommun kan en satsning på och investering i ett infrastrukturprojekt handla om möj-

ligheter till utveckling. Det kan samtidigt handla om att hävda sig gentemot andra kommuner. 

I detta sammanhang är den ekonomiska uppoffring som gjorts från kommunalt håll av ele-

mentär betydelse för projektets tillblivelse. Den kommunala medfinansieringen och förskotte-

ringen är således en mycket tung faktor som mycket starkt bidragit till att projektet realiserats. 

Även om den ekonomiska aspekten befinner sig utanför detta arbetes avgränsning, är det vik-

tigt att belysa denna faktor. Medfinansieringen och förskotteringen tangerar nämligen frågan 

om kommunalt initiativ, varför faktorn inte kan ses som irrelevant i sammanhanget. Initiativet 

visar på kommunal delaktighet. Samtidigt föreligger starka lokala intressen som incitament 

gällande genomförande av projektet. De kommunala finansiella resursbidragen förefaller även 

ha inneburit att kommunerna krävt inflytande i projektet, något som tycks ha varit problema-

tiskt i det studerade fallet. 

Problematiken gällande infrastrukturplanering i ett regionalt sammanhang, vilket fallet visar, 

accentueras även av att spelplanen inte från början är definierad utan kan påverkas och ändras. 

Fallet visar att starka kommuner kan påverka statsmakten och planeringssystemet till sin för-

del, vilket riskerar innebära att mindre bemedlade kommuner missgynnas då de kan få svårt 

att hävda sig om förfarandet i enlighet med det studerade fallet blir praxis. I detta avseende 

togs projektet till följd av kommunalt initiativ först med i den nationella transportinfrastruk-

turplanen genom medfinansiering, varpå projektet tidigarelades genom förskottering. Olika 

roller har i detta avseende inverkat vid samverkan i projektet. Fallet visar därmed även varför 

det är svårt föreslå standardiserade samverkansmodeller.  

Det förefaller kanske aningen kontraintuitivt att de problem som uppdagats i det studerade fal-

let förekommit i ett trots allt till synes lyckat sydsvenskt infrastrukturprojekt. Å andra sidan 

är, vilket tidigare nämnts, alla planeringssituationer till sin karaktär unika (Tornberg & Cars 
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2008) och samverkansproblem är inget nytt fenomen. Samverkansproblematiken vid infra-

strukturplanering accentueras av flera anledningar och härrör ur hur systemet är uppbyggt. I 

detta avseende är organen ömsesidigt beroende av varandra för genomförande av ett projekt, 

samtidigt som de har olika intressen, mål, visioner och synsätt, vilket i sin tur beror på den 

roll, nivå och det organ de representerar i systemet. Organen agerar således utifrån sina re-

spektive handlingsramar, något som samtidigt skapar problem vid samverkan dem sinsemel-

lan.  

Fallet Trelleborgsbanan illustrerar också vikten av att i ett tidigt skede – för att åtminstone be-

gränsa samverkansproblem – i ett projekt tydligt klargöra organens olika roller, uppdrag, för-

väntningar och mål vad avser projektet i fråga. Med ”mål” avses här ett större perspektiv än 

målet för projektet. Projektmålet i fallet Trelleborgsbanan tycks entydigt bland samtliga organ 

ha varit att banan ska vara klar för trafikering av regionaltåg i slutet av år 2015. Det är dock 

tydligt att kommunerna, i synnerhet Vellinge kommun, haft större mål med projektet än en-

bart det specifika projektmålet. Vellinge kommun har med projektet, som kommunen inte ser 

som ett infrastrukturprojekt utan som ett samhällsbyggnadsprojekt, haft ett mål om att ut-

veckla sin kommun i allmänhet och samhällena Västra Ingelstad och Östra Grevie i synnerhet. 

Detta har skapat samverkansproblem i processen bland annat eftersom Trafikverket inte pri-

märt delat detta mål med Vellinge kommun. 

Även om det ligger på en elementär nivå, att inför ett projekt tydligt klargöra organens olika 

roller, uppdrag, förväntningar och mål, visar fallet att även om kunskap om denna betydelse 

redan finns, implementeras den inte, åtminstone inte på ett tillfredsställande sätt, på så att säga 

tillräckligt formaliserad väg. Det borde helt enkelt inte finnas utrymme för vad som redan på 

förhand kan ses som presumtiva problem. Vad som menas här är att organen på de olika nivå-

erna, är medvetna såväl om egna, som motstående organs handlingsramar. Därmed torde det 

följaktligen vara självklart att, mot bakgrund av denna kunskap, också på en mer formaliserad 

väg använda sig av denna kunskap för att minimera eventuella samverkansproblem. Hantering 

av dessa målkonflikter som uppstår, till följd av legitima ambitioner i överensstämmelse med 

olika samhällsorgans roller, intressen och definierade handlingsramar, är något som borde ut-

redas och ses över för att samverkan i framtiden ska kunna ske på ett bättre och mer effektivt 

sätt. 

7.2 Metoddiskussion 

De planeringsinstrument som studerats avseende aktörernas respektive syn på projektet, bland 

annat vad avser mål, beskriver inte verkligheten. De har dock studerats i syfte att undersöka 

aktörernas subjektiva syn, hur de utifrån sin roll i planeringsprocessen betraktat och sett på 

projektet. Av instrumenten framgår även hur de använts som verktyg av aktörerna. Triangule-

ring har gjorts i den mån det varit möjligt men är bristfällig exempelvis avseende de diskuss-

ioner som undersökts.  

Vad avser de konflikter i form diskussioner som undersökts har det varit mycket svårt att få 

tag på dokumentation, vilket kan relateras till att de samverkangrupperingar som studerats ut-

gjorts av löst sammansatta nätverk specifika för projektet, mer inriktade på framställande av 

en produkt snarare än att beskriva och motivera handlande under processens gång. Att så är 
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fallet har för övrigt påpekats av informanter vid genomförda intervjuer. Empirin gällande 

dessa konflikter utgörs därför i princip uteslutande av intervjumaterial. Resultat av diskuss-

ionerna finns dokumenterad exempelvis i avtal och dess bilagor. Vägen dit dock, eftergifter, 

motiv och liknande utöver det som redogjorts för, förefaller inte dokumenterad och kan därför 

inte påvisas denna väg. Detta har på olika sätt inneburit svårigheter i arbetet med denna upp-

sats då det varit tidsödande att söka dokumentation som inte hittats, därmed tidvis varit fru-

strerande. Avsaknad av denna specifika dokumentation är nämligen även en brist sett till detta 

examensarbetes validitet. Med det sagt innebär det inte att ytterligare dokumentation inte 

finns; trots rejäla försök att få tag på så mycket data som möjligt, kan det inte uteslutas att 

dokumentation utöver den som samlats in existerar, därmed kunnat påverka studien. Det 

handlar här om forskarens, min, förmåga att lokalisera data och kan utgöra en annan brist gäl-

lande detta arbete. Tilläggas bör dock, att bristen av dokumentation enligt ovan i vissa avseen-

den inte uppenbarades förrän studien var så långt gången att inga alternativ fanns annat än att 

fortsätta. Det handlar om att slutföra mitt arbete, och fallet valdes trots allt specifikt då det fö-

reföll uppfylla de kriterier som sattes. Ur dessa aspekter föreföll fallet initialt dessutom syn-

nerligen lämpligt och väldokumenterat. I efterhand kan konstateras att noggrannare undersök-

ning i detta avseende kunde gjorts. Å andra sidan är det en tidskrävande process som utveck-

las, att induktivt utforska ett fall. I detta avseende har inriktningen av underökningen föränd-

rats i takt med att nya upptäckter gjorts. Brist på dokumentation av den specifika problematik 

som kom att utgöra slutligt underlag för undersökning var alltså inledningsvis inte möjlig att 

konstatera.  

Det studerade fallet är därutöver ett omfattande projekt. En tydligare avgränsning borde gjorts 

och bland annat kanske koncentrerats i tid. Sett till helheten har det dock personligen varit 

mycket lärorikt att undersöka detta infrastrukturprojekts process från början till så långt det 

var möjligt. En kraftigt förbättrad insikt i planering och samverkan mellan olika offentliga or-

gan har fåtts, liksom förbättrad insikt i hur transportinfrastrukturplanering i Sverige fungerar. 

Därtill har en även kraftigt förbättrad insikt i den fysiska planeringens roll och inverkan i sam-

manhanget erhållits. 

7.3 Avslutningsvis 

Denna uppsats har till stor del varit problemorienterad, varför avslutningen vänds i motsatt 

riktning. Sett till helheten får projektet gällande kapacitetsförstärkningen av Trelleborgsbanan 

för införande av regionaltågstrafik sammanfattas som ett positivt regionalt infrastrukturpro-

jekt. För Trafikverket och statens del bidrar det i större eller mindre utsträckning till de trans-

portpolitiska delmålen. Ur Region Skånes perspektiv knyts olika delar av regionen på ett 

bättre sätt ihop – med en rad positiva synergieffekter som förmodad konsekvens – genom att 

kollektivtrafiken förstärks. Kommunerna får nya vackra stationer – något utöver Trafikverkets 

standardutbud – liksom bättre kollektivtrafikförsörjning och möjligheter att utvecklas.  
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B I L A G A  1. 

Respondent/funktion: 

 Hans Folkeson/Före detta stadsbyggnadsdirektör, Vellinge kommun. 

 Jens Möller/Stf regionchef, Samhälle, Trafikverket Region Syd. 

 Martin Nilsson/Teknisk chef, Trelleborgs kommun.  

 Mats Petersson/Senior advisor, Region Skåne.  

 Juliana Pyron/Samhällsplanerare, Samhälle, Trafikverket Region Syd.  

 

Intervjuutdrag: 

Nedan följer några exempel på frågor som avhandlades under de intervjuer som genomfördes 

i samband med den fallstudie som utgör en del av detta examensarbete. Intervjuerna pendlade 

i skala mellan semistrukturerade och ostrukturerade, varför respondenterna i flera fall svarade 

på nedanstående frågor innan de han ställas, alternativt att frågorna besvarades genom följd-

frågor eller vidareutvecklande av resonemang. Frågorna enligt nedan är därmed att betraktas 

som principiella exempel i syfte att kommunicera hur det empiriska materialet erhölls från in-

tervjuerna. 

Intervjun gör jag i egenskap av student och för mitt examensarbete i fysisk planering vid Blek-

inge Tekniska Högskola. Går det bra att jag i min uppsats refererar till och/eller citerar dig?  

Hur skulle du beskriva din roll och arbetsuppgift i projektet Trelleborgsbanan? 

Trelleborgsbanan är ett projekt som har diskuterats under ganska lång tid. När blev det så att 

säga verklighet; när började det ta fart? 

Vad skulle du säga är aktören Trelleborgs kommuns/Vellinge kommuns/Region Skå-

nes/Trafikverkets huvudsakliga drivkraft eller det största intresset avseende projektet Trelle-

borgsbanan? 

Har det mellan samtliga parter i projektet funnits ett tydligt och gemensamt mål?  

Hur uppfattar du samverkan och samordning mellan aktörerna i projektet? 

Vad är din åsikt om samverkansproblem mellan aktörer i projektet? 

Hur upplever du beroende och dialog mellan aktörerna i projektet? 

 



B I L A G A  2.

Bilaga 2 visar Trafikverkets beskrivning av de åtgärder som utförs i samband med projektet, samt järnvägens geografiska läge. 
Kartan är hämtad från sidan 6 ur Trafikverket 2013, Järnvägsplan Mötesspår och plattformar i Östra Grevie, 2013-11-20 
Granskningshandling, Diarienr. TRV 2013/38632, Trafikverket.



B I L A G A  3.

Bilaga 3 visar genom svart markering den tidigare och mindre föreslagna tätortsutbredningen i Västra Ingelstad, i förhållande till ny 
föreslagen utbredning enligt Vellinge kommuns aktuella översiktsplans (2013) markanvändningskarta. Kartan är hämtad från bilaga 3 ur 
Vellinge kommun 2014, Planläggning avseende och finansiering av kapacitetsförstärkning av Trelleborgsbanan för att möjliggöra 
pågatågstrafik, tjänsteskrivelse daterad 2014-03-13, Dnr: Ks 2009/282, kommunförvaltningen Vellinge kommun.



B I L A G A  4.

Bilaga 4 visar genom svart markering den tidigare och mindre föreslagna tätortsutbredningen i Östra Grevie, i förhållande till ny föreslagen 
utbredning enligt Vellinge kommuns aktuella översiktsplans (2013) markanvändningskarta. Kartan är hämtad från bilaga 4 ur Vellinge 
kommun 2014, Planläggning avseende och finansiering av kapacitetsförstärkning av Trelleborgsbanan för att möjliggöra pågatågstrafik, 
tjänsteskrivelse daterad 2014-03-13, Dnr: Ks 2009/282, kommunförvaltningen Vellinge kommun.



B I L A G A  5.

Bilaga 5 syftar till att visa Vellinge kommuns intentioner i fråga om träd och annan utformning i anslutning till stationen i Västra Ingelstad. Kartan är enligt ovan Vellinge 
kommuns illustrationskarta del 1 av 2, tillhörande detaljplan för Västra Ingelstad stationsområde mm., dnr 2006/2259, Ks 2011/702, Vellinge kommun.



B I L A G A  6.

Bilaga 6 syftar till att visa Vellinge kommuns intentioner i fråga om träd och annan utformning i anslutning till stationen i Östra Grevie. Kartan är enligt ovan Vellinge 
kommuns karta 2 av totalt 3 stycken, illustration tillhörande bland annat detaljplan för Östra Grevie stationsområde mm., dnr: Ks 2011/694, Vellinge kommun.


