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Abstract 

Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i komplexa policyprocesser och söker, med hjälp av 

John W. Kingdons Multiple Streams Framework, öka förståelsen för hur det går till när 

viktiga transportpolitiska beslut fattas. Som ett fall av en transportpolitisk beslutsprocess 

studeras planeringen av dubbelspårsprojektet i Varberg, som del av Västkustbanan mellan 

Göteborg och Malmö, mellan åren 1986-2013. Planeringen av järnvägsutbyggnaden studeras 

fram regeringens tillåtlighetsbeslut som innebar att dubbelspåret skulle byggas i en tunnel 

genom centrala Varberg. Studiens empiriska material består av offentligt arkivmaterial, 

tidningsartiklar och kvalitativa informantintervjuer med berörda aktörer. Studien visar på hur 

Kingdons flödesmodell kan användas för att studera en komplex transportpolitisk 

beslutsprocess som involverar aktörer på flera samhällsnivåer. Studien visar vidare att aktörer 

på lokal nivå i Varbergs kommun har spelat en stor roll för varför tunnelalternativet kunde få 

genomslag på regeringens beslutsagenda. 

Nyckelord: Transportpolitik, Policyprocess, Multiple Streams Framework, Västkustbanan, 

Varbergstunneln. 
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1 Inledning 

Den demokratiska beslutsprocessen har traditionellt beskrivits som en rationell 

problemlösande process. När en fråga når den politiska agendan förväntas förvaltningen 

samla in och sammanställa ett adekvat underlag för att politikerna skall kunna fatta de bästa 

möjliga besluten (Lundquist 1992:12f; Premfors 1989:40ff; jfr Simon 1976:xxviii). Tilltron 

till den politiska beslutsprocessens rationalitet har en lång historia i svensk politik. Med rötter 

i upplysningstänkandet har politiskt handlande varit nära sammanlänkat med att politiken 

både kan och bör utformas rationellt genom det mänskliga förnuftet (Hermansson 2003:8f & 

21ff). I praktiken är däremot beslutsprocesser ofta ytterst komplexa och inbegriper olika typer 

av aktörer med skilda mål och intressen. Denna komplexitet har lett till att bilden av 

beslutsprocessen som en enhetlig och fullt rationell process, i olika avseenden, kommit att 

utmanas (Hill 2007:29; Sabatier 2007:3ff). 

Ett politikområde vars beslutsprocesser kommit att uppmärksammas för dess komplexitet är 

transportpolitiken (se exempelvis Blomquist & Jacobsson 2002; Falkemark 1999a). 

Transportsektorn målas ofta upp för att vara ett konfliktladdat politikområde, där samhälleliga 

mål, å ena sidan, och olika aktörers intressen, å andra sidan, lätt hamnar i konflikt (Cars et al. 

2009:11ff; Hultén 2012:17f; Melin 2000:13). Detta leder till frågor om hur det faktiskt går till 

när viktiga politiska beslut fattas. I denna uppsats kommer den beskrivna komplexiteten 

beaktas genom ett närmare studium av en transportpolitisk beslutsprocess. 

1.1 Problemformulering 

Det är på intet sätt någonting nytt att politiska beslutsprocesser är komplexa och inte alltid 

kan förstås som en enhetlig och fullt rationell process. En angelägen problemställning handlar 

därför om hur beslutsprocesser kan studeras för att i större utsträckning förstå hur viktiga 

beslut blir till. 

Det har utvecklats åtskilliga teorier och ramverk i försök att förklara hela eller delar av den 

politiska processen, i.e., policyprocessen. I denna studie kommer ett ramverk, ”Multiple 

Streams Framework”, utvecklat av John W. Kingdon (2014/1984) att användas i syfte att söka 

förstå en transportpolitisk beslutsprocess. Enligt ramverket präglas det politiska systemet av 

tre oberoende flöden bestående av problem, policylösningar och politik. Förändringar i 

politiken sker, enligt ramverket, vid tillfällen som de tre flödena flyter samman. 
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Flödesmodellen utgör en vidareutveckling av Cohen, March och Olsens (1972) ”Garbage Can 

Model” som ser beslut sprungna ur, mer eller mindre, oklara beslutsprocesser som 

nödvändigtvis inte följer en mål-medel rationalitet (Cohen et al. 1972; Kingdon 2014:77f & 

86). 

I denna studie kommer planeringen av ett infrastrukturprojekt att studeras som ett fall av en 

transportpolitisk beslutsprocess, närmare bestämt kommer planeringen av den dubbelspåriga 

järnvägen genom Varberg, som del av Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö, att 

studeras mellan åren 1986-2013. 

En utbyggnad av Västkustbanan längs delsträckan Varberg-Hamra har diskuterats sedan slutet 

av 1980-talet (Kvint 2016). Den 21 mars 2013 meddelade regeringen sitt tillåtlighetsbeslut1 

för dubbelspårets lokalisering. Regeringens tillåtlighetsbeslut innebar att utbyggnaden skulle 

ske i en tunnel öster om den befintliga järnvägen. Beslutet har förgåtts av ett flera decennier 

långt arbete med aktörer, i.e., individer/organisationer, involverade från olika samhällsnivåer 

(Trafikverket 2016a:26). Den nu tillåtna lokaliseringen – alternativ Stadsmiljötunnel öst – har 

bland annat kritiserats för att inte vara samhällsekonomisk lönsam och att ”bättre” lösningar 

finns att tillgå (Trafikverket 2016d:14). Detta gör dubbelspårsprojektet till ett intressant 

analysfall att studera i relation till den problembild som ovan skisserats. 

Forskning som på olika sätt använt Kingdons flödesmodell för att studera delar av 

policyprocessen har vanligtvis fokuserat på en samhällsnivå, exempelvis nationell eller lokal 

nivå. Det har efterfrågats forskning som även ser till hur modellen kan användas i ett bredare 

flernivåperspektiv. Enligt Peder Rönnbäck (2008) är detta inte minst intressant i relation till 

diskussionen om så kallade policyentreprenörer2 och vilken roll dessa kan tänkas ha i frågor 

som kräver ett samspel på flera samhällsnivåer (Rönnbäck 2008:206). Föreliggande studie 

kan ses som ett svar på denna efterfrågan då den undersökta processen inbegriper aktörer från 

nationell till lokal nivå. Därtill vill uppsatsen också bidra till det transportpolitiska 

ämnesområdet som inte fått särskilt stort utrymme inom den statsvetenskapliga forskningen 

(Falkemark 1999a:15; Hultén 2012:35; Melin 2000:15). Även om det går att finna exempel på 

                                                
1 Större projekt som kan innebära betydande miljöpåverkan måste genomgå en tillåtlighetsprövning hos regeringen enligt 17 kap. 

miljöbalken som del av planeringsprocessen. Ett tillåtlighetsbeslut anger om ett planerat objekt får byggas eller inte och inom vilken korridor 

en utbyggnad får ske. Ett tillåtlighetsbeslut skall dock inte likställas med ett avgörande beslut, utan ligger till grund för fortsatt 

planeringsarbete i detalj enligt beslutad lokalisering (Trafikverket 2016a; jfr tillståndsprövning). 
2  Policyentreprenörer kan definieras som enskilda individer eller en grupp av aktörer som åtar sig att investera resurser i form av tid, rykte 

och i vissa fall även pengar för att uppnå ett visst ändamål (se exempelvis Kingdon 2014:122f; Zahariadis 2007:74). 
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forskning vad gäller transportpolitiska beslutsprocesser har dessa ofta sett till de mest 

uppmärksammade projekten som förbindelsen över Öresund och Dennispaketet i Stockholm 

(se exempelvis Blomquist & Jacobsson 2002; Falkemark 1999a). Det framstår som viktigt att 

bygga vidare på diskussionen med ett nytt empiriskt material, vilket föreliggande studie avser 

göra genom det studerade analysfallet. Studiens inomvetenskapliga relevans återfinns alltså 

både i de teoretiska utgångspunkterna och i den empiri som kommer att användas i 

redogörelsen för en synnerligen komplex beslutsprocess. Studien har också en 

utomvetenskaplig relevans då uppsatsen avser studera ett mångårigt arbete som berör många 

olika aktörer, vilket förhoppningsvis bidrar till en större förståelse för projektets utfall 

(Lundquist 1992:20). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse för hur beslut fattas i ett komplext 

politikområde som transportpolitiken. Närmare bestämt avser studien söka förstå 

dubbelspårsprojektets antagna riktning i Varberg, om hur och varför dubbelspårets 

lokalisering antogs i en tunnellösning enligt den så kallade Stadsmiljötunneln. För att svara på 

studiens syfte kommer utgångspunkt tas i John W. Kingdons flödesmodell som bistår med 

analytiska verktyg för att klarlägga den process som lett fram till regeringens beslut. 

Forskningsfråga: 

Hur går det till när viktiga beslut fattas i en transportpolitisk flernivåfråga? 

Forskningsfrågan bryts ned i två frågeställningar: 

Hur kan dubbelspårsprojektets beslutprocess mellan åren 1986-2013 i Varberg förstås med 

utgångspunkt i John W. Kingdons flödesmodell? 

Varför fick tunnelalternativet genomslag på den nationella politiska beslutsagendan? 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas till att studera en delprocess i projekt Varbergstunneln. Den studerade 

processen sträcker sig från 1986, då diskussionen om ett dubbelspår genom Varberg tog fart 

genom en första utredning, fram till regeringens tillåtlighetsbeslut 2013, då dubbelspårets 

lokalisering avgjordes. 
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Avgränsningen innebär att uppsatsen inte kommer beakta skeenden innan 1986 som skulle 

kunna kopplas an till utbyggnaden av Västkustbanan och/eller mer specifikt projektet i 

Varberg. En tidigare internationell diskussion om ”The Scandinavian Link” kommer därmed, 

inom ramen för denna uppsats, att lämnas därhän (se vidare The Roundtable of European 

Industrialists 1984:21ff). 

Den efterföljande planeringsprocessen, perioden efter 2013, utgör ett mer detaljerat arbete 

enligt det föreliggande regeringsbeslutet, och är i skrivande stund inte en avslutad process. 

Det innebär att det avgörande beslutet i fråga än inte är fattat, vilket inte utesluter möjligheten 

att förändringar kan ske. Men trots att projektet ännu inte fått klartecken för byggstart har 

lokaliseringen av dubbelspåret alltså varit föremål för regeringsbeslut, vilket är den process 

som studeras i uppsatsen. För att inte försitta en helhetsbild kommer däremot resultat- och 

analysavsnittet inledas med en kortare redogörelse för perioden efter regeringens 

tillåtlighetsbeslut. 
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2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer ett urval av tidigare forskning att presenteras. Avsnittet inleds med en 

diskussion om transportpolitiska beslutsprocesser. Därefter belyses forskning som på olika 

sätt använt John W. Kingdons flödesmodell för att studera policyprocesser. 

John Hultén (2012) studerar i sin avhandling, Ny väg till nya vägar och järnvägar. 

Finansieringspragmatism och planeringsrationalism vid beslut om infrastrukturinvesteringar, 

den långsiktiga investeringsplaneringen för infrastrukturprojekt som ett fall av en politisk 

beslutsprocess. Hultén uppmärksammar förändringar i svensk investeringsplanering och 

menar att pragmatism vis à vis rationalism allt mer kommit att sätta sin prägel på det sätt som 

planeringen bedrivs. För att undersöka om och hur detta är kännetecknande för 

investeringsplaneringen tar Hultén hjälp av olika planeringsinstrument som förekommer i 

planeringsprocessen, däribland medfinansiering (Hultén 2012:18ff). Avhandlingen visar hur 

den till grunden rationellt uppbyggda planeringen i betydande grad präglas av pragmatism då 

beslutsprocesser, förutom att lösa problem, också har att hantera konflikter som kan uppstå. 

Hultén menar därför att beslutsprocesser inte enbart kan förklaras på basis utav en 

rationalistisk tankefigur utan måste beaktas i ett vidare perspektiv (ibid:254ff). 

Ett annat bidrag till studiet av transportpolitiska beslutsprocesser ger Carl Melin (2000)  i sin 

avhandling Makten över trafikpolitiken. Korporatism, lobbying och opinionsbildning inför 

1998 års trafikpolitiska beslut. Melin studerar organiserade intressens roll i politiska 

beslutsprocesser genom en fallstudie av 1998 års trafikpolitiska beslut. Melin visar i sin 

avhandling att politikens utfall i flera avseenden kan förklaras genom organiserade intressens 

formella (institutionaliserade vägar) men framför allt informella (lobbying och 

opinionsbildning) påverkansförsök (Melin 2000:75 & 272f). Även om fokus i föreliggande 

uppsats inte primärt ligger på organiserade intressen, utgör dessa en möjlig aktörsgrupp bland 

andra tänkbara aktörer i beslutsprocessen, vilket gör avhandlingen intressant. 

Både Hultén (2012) och Melin (2000) har i sina avhandlingar bidragit med insikter om hur 

transportpolitiska beslutsprocesser kan studeras. Studierna har också resulterat i slutledningar 

som framstår som viktiga att beakta i relation till de resultat som genereras i uppsatsen. Men 

det finns också forskning som, i likhet med denna studie, mer specifikt studerat planeringen 

av enskilda infrastrukturprojekt som ett fall av en transportpolitisk beslutsprocess. Två 

arbeten är i detta sammanhang av särskilt intresse. Dels Gunnar Falkemarks (1999a) bok 
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Politik, lobbyism och manipulation: svensk trafikpolitik i verkligheten och dels Christine 

Blomquist och Bengt Jacobssons (2002) bok Drömmar om framtiden – beslut kring 

infrastruktur. Med en liknande ambition, men med delvis olika utgångspunkter, avser 

författarna bidra till en ökad förståelse för tillblivelsen av komplexa transportpolitiska beslut, 

vilket även denna uppsats har som ambition. 

Falkemark (1999a) har i sin studie ett uttalat maktfokus och utgår från att aktörer är 

nyttomaximerande enligt Rational Choice Theory (Falkemark 1999a:20f). Falkemark studerar 

beslutsprocesserna bakom tre stora trafikbeslut – Öresundsbron, Dennispaketet och 

Adelsohnpaketet (Falkemark 1999a:11f). I studien visar Falkemark att nyttomaximering och 

manipulation är tätt sammanlänkade. Falkemark visar med exemplet Öresundsbron bland 

annat att lobbyintressen kunnat skapa låsningar enligt en kombinerad väg- och 

järnvägslösning (ibid:261ff). Även Christine Blomquist och Bengt Jacobsson (2002) gör i sin 

studie liknande anmärkningar och menar att aktörer tenderar skapar bindningar, vilket, enligt 

författarna, ofta leder till ett så kallt stigberoende (eng: path dependency) (Blomquist & 

Jacobsson 2002:118f)3. Blomquist och Jacobsson (2002) studerar i likhet med Falkemark 

(1999a) förbindelsen över Öresund, men även beslutsprocessen bakom tunneln genom 

Hallandsås (ibid:11; jfr Falkemark 1999b:passim). Utgångspunkten i Blomquist och 

Jacobssons (2002) studie är att aktörer handlar intentionellt – som begränsare eller 

möjliggörare. Men att dessa intentioner formas i en omgivning bestående av regler, 

organisering och idéer (Blomquist & Jacobsson 2002:23ff; jfr Falkemark 1999a:20f; Kingdon 

2014:86ff). I undersökningen visar Blomquist och Jacobsson att beslut inte är ett resultat av 

en linjär process, beslutsprocessen beskrivs snarare som fragmenterad där många aktörer på 

olika nivåer är inblandade. En slutsats författarna drar är att den rationella modellen för 

beslutsfattande inte är tillräcklig för att förstå hur viktiga beslut blir till (ibid:126ff & 143; jfr 

Premfors 1989:46). 

Den forskning som hitintills presenterats har på olika sätt, och med delvis olika 

utgångspunkter, studerat transportpolitiska beslutsprocesser. Beslutsprocesserna har i de olika 

studierna beskrivits som komplexa och konfliktfyllda, vilket lett till att bilden av 

beslutsprocesser som en linjär och rationell process i olika avseenden kommit att utmanas. 

                                                
3 Sett ur ett internationellt perspektiv är det tämligen vanligt med tidiga låsningar av handlingsalternativ vid infrastrukturplanering, vilket 
forskning visar ofta leder till att alternativa lösningar inte studeras i lika stor utsträckning (se exempelvis Flyvbjerg 2009:345). 
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John W. Kingdons ”Multiple Streams Framework” har i uppsatsens inledning lyfts fram som 

ett möjligt alternativ till att förstå och strukturera komplexa beslutsprocesser. Kingdon (2014) 

själv studerar i sin undersökning transportsektorn och uppmärksammar, likt de ovan nämnda 

studierna, att sektorn är ytterst fragmenterad (Kingdon 2014:118f). Även om Kingdon ser till 

det amerikanska federala systemet har modellen, i flera avseenden, visat sig vara användbar 

även i en svensk kontext. 

Peder Rönnbäck (2008) har i sin avhandling, Den kommunala policyprocessen – strömmar i 

kollektivtrafiken och politiken, studerat kommunalt policyskapande vad gäller 

kollektivtrafiken. Närmare bestämt undersöks hur kollektivtrafikpolicy formas i förhållande 

till hållbar utveckling i tre svenska kommuner, vilket genomförs med utgångspunkt i 

Kingdons flödesmodell (Rönnbäck 2008:16). Även om avhandlingen är avgränsad till lokala 

policyprocesser har Rönnbäck visat på hur ramverket kan användas för att strukturera och 

förstå komplexa politiska processer (ibid:202). Det finns även andra studier som visat på 

flödesmodellens användbarhet. Åsa Knaggård (2009) undersöker i sin avhandling den roll 

vetenskaplig osäkerhet spelar i policyprocesser. Klimatfrågan används som ett fall där 

vetenskaplig osäkerhet råder och Kingdons flödesmodell används för att studera klimatfrågan 

som en policyprocess mellan åren 1975-2007 (Knaggård 2009:26ff & 84). Även Björn 

Johnson (2003) använder Kingdons flödesmodell i sin avhandling som studerar politisk 

översättning. I avhandlingen studerar Johnson två fall av politisk översättning, dels den 

svenska metadonfrågan och dels husläkarfrågan (Johnson 2003:32 & 56ff). 

Mot bakgrund av den forskning som dels belyst komplexiteten i transportpolitiska 

beslutsprocesser och den forskning som visat på hur Kingdons flödesramverk i flera 

avseenden kunnat möta komplexiteten i politiska processer framstår teorin vara lämplig som 

en utgångspunkt även i denna studie. Till skillnad från de studier som ovan nämnts kommer 

Kingdons flödesramverk att användas för att studera en flernivåfråga med aktörer inblandade 

från nationell till lokal nivå, vilket förhoppningsvis bidrar med nya perspektiv till den 

befintliga forskningen (jfr Knaggård 2009:28). 
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3 Teori 

I denna del av uppsatsen presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Kapitlet inleds 

övergripande med en diskussion om policyprocessen. Därefter redogörs för John W. 

Kingdons (2014) teori om agendasättande och policyförändring samt kritik som teorin fått 

utså. Kapitlet avslutas med att studiens teoretiska utgångpunkter operationaliseras till ett 

ramverk för studiens analys. 

3.1 Policyprocessen 

Den process som den offentliga politiken bedrivs enligt benämns vanligtvis för 

policyprocessen (Lundquist 1992:12). Policyprocessen brukar studeras för att dels förstå hur 

politiska beslut fattas och dels för att förstå hur dessa beslut sedan formges genom handling 

(Hill 2007:11ff), i denna studie ligger fokus på processen fram till beslutsfattande. 

Traditionellt sett har forskare försökt hantera komplexiteten i policyprocessen genom att dela 

in processen i ett antal, varandra efterföljande, faser eller steg (Hill 2007:28ff; Premfors 

1989:43). Ett exempel på en förekommande indelning är: initiering, beredning, 

beslutsfattande, implementering och efterkontroll (Lundquist 1992:12f; jfr Bengtsson & 

Melke 2014:43; Premfors 1989:44). Enligt modellen uppmärksammas och initieras först ett 

problem på den politiska agendan, sedan följer en fas där förvaltningen samlar in och 

analyserar information för att lösa problemet. Därefter fattar de folkvalda politikerna beslut 

enligt en viss handlingskurs, vilket följs av en implementering och slutligen en utvärdering av 

åtgärden (Lundquist 1992:12). 

Klassiska stegmodeller har kommit att kritiseras för att vara föga användbara för att förstå 

politiska processer i verkligheten (Hill 2007:28ff; Sabatier 2007:6f). Det har menats på att 

dessa ger en idealiserad bild av hur politiska processer bör fungera i en representativ 

demokrati, snarare än att spegla verkliga förhållanden (Hill 2007:29). I nästa avsnitt redogörs 

för John W. Kingdons teori och flödesmodell som kommer att användas som alternativ för att 

förstå och strukturera den undersökta policyprocessen. 

3.2 Kingdons flödesmodell 

I boken Agendas, Alternatives, and Public Policies utvecklar John W. Kingdon (2014) en 

teori om agendasättande och policyförändring. Kingdon undersöker två policyområden, hälso- 

och transport, i det amerikanska federala systemet för att dels förstå varför en del frågor 
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uppmärksammas (och andra inte) på den politiska agendan, och dels för varför somliga 

alternativ för vägval ges större uppmärksamhet än andra (Kingdon 2014:2ff). Kingdon lyfter 

fram två faktorer, deltagare och processer, som han menar påverkar vilka frågor som ges 

plats på den politiska dagordningen och vilka alternativ som blir uppmärksammade. De 

deltagande delar Kingdon in i aktörer som verkar inom och utanför det offentliga 

styrsystemet. Inom systemet återfinns aktörer som förtroendevalda och tjänstemän, medan 

media, intressegrupper, forskare, konsulter och den stora allmänheten betraktas som aktörer 

utanför det offentliga styrsystemet. De processer, inom vilka frågor uppmärksammas och 

handlingsalternativ specificeras, förklarar Kingdon genom tre oberoende ”flöden”; problem-, 

policy- och politikflödet (ibid:15ff). Aktörer kan återfinnas i en eller flera flöden och agerar 

antingen som begränsare eller som möjliggörare (Kingdon 2014:86ff). Nedan ges en närmare 

redogörelse för de tre flödena och hur en förändring genom flödenas hopkopplande kan 

komma att ske. 

Problemflödet 

Problemflödet består av olika tillstånd som återfinns i vår omgivning. En del tillstånd blir av 

beslutsfattare uppmärksammade som problem, medan andra potentiella problem kvarblir som 

tillstånd och bortses ifrån. För att en viss omständighet skall bli betraktat som ett problem på 

den politiska agendan, måste det finnas en övertygelse om att ett problem föreligger (Kingdon 

2014:90 & 109ff). Kingdon lyfter fram tre olika mekanismer som problem kan härledas ifrån; 

indikationer, särskilda händelser och feedback (ibid:113). Indikatorer är mått/statistik på olika 

tillstånd, exempelvis miljömässiga, ekonomiska och hälsomässiga tillstånd. En indikator kan 

exempelvis belysa dödssiffror i relation till trafikförhållanden. Indikatorer visar med andra 

ord på hur utbrett ett visst tillstånd är, större förändringar av en viss indikator kan vara en 

anledning till politisk uppmärksamhet. Särskilda händelser kan exempelvis vara att en 

transportolycka inträffar, vilket också kan öppna upp för politisk uppmärksamhet (ibid:90ff). 

Den sista mekanismen, feedback, är kopplat till tidigare utförda åtgärder/existerande 

förhållanden som inte lever upp till förväntan. En feedback-återkoppling, exempelvis resultat 

från en undersökning, kan också leda till ett politiskt hänsynstagande (ibid:100f). 

Policyflödet 

I policyflödet återfinns specialister som byråkrater, akademiker och forskare, som interagerar 

och skapar nätverk kring ett visst policyområde (Kingdon 2014:116f; Zahariadis 2007:72f). I 
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nätverken utarbetas en mängd olika idéer i syfte att finna eller lösa ett problem, en del idéer 

flyter samman medan andra med tiden faller bort. Förloppet kan ses som en selektionsprocess 

som pågår under flera år där alternativ tas fram och specificeras och kvar blir ett mindre antal 

alternativ som kan bli föremål för politisk behandling (jfr Lindblom 1959). För att ett visst 

alternativ skall kunna uppmärksammas på den politiska agendan, och vidare beslutsagendan, 

betonar Kingdon vikten av hållbara alternativ. Det gäller att förslag som presenteras tekniskt 

sett är genomförbara och att det kostnadsmässigt finns en rimlighet i det som presenteras. 

Därtill betonas vikten av förslagets acceptans inom nätverken, liksom att förslaget har 

potential till att godtas bland allmänhet och beslutsfattare (Kingdon 2014:131 & 139ff). 

I policyflödet återfinns även så kallade policyentreprenörer. Policyentreprenörer – enskilda 

eller kollektiv – behöver nödvändigtvis inte vara en del av ett policynätverk, utan kan 

återfinnas exempelvis inom intresseorganisationer eller verka inom politiska församlingar 

(Kingdon 2014:122f; Zahariadis 2007:74). Policyentreprenörer arbetar aktivt för att vinna 

acceptans för sina idéer bland nätverk, andra grupperingar och den breda allmänheten 

(Kingdon 2014:128f). 

Politikflödet 

I det politiska flödet återfinns huvudsakligen tre komponenter som på olika sätt kan påverka 

den politiska dagordningen; den allmänna opinionen, organiserade intressen och förändringar 

i politiska församlingar/bland tjänstemän (Kingdon 2014:145f; Zahariadis 2007:73). De 

frågor som lyfts fram på den politiska agendan kan bero på hur opinionsläget ser ut under en 

viss tidpunkt, det kan också bero på hur olika intressegrupperingar ser på en viss fråga 

(Kingdon 2014:146ff). Förändringar i det politiska landskapet, exempelvis till följd av ett nytt 

val, kan även påverka vilka frågor som ges uppmärksamhet (Kingdon 2014:153ff; Zahariadis 

2007:73). Det kan också ske tjänstemannamässiga förändringar som kan påverka vad som 

tillägnas uppmärksamhet, exempelvis byte av viktiga positioner (Kingdon 2014:163). 

I det politiska flödet får vanligtvis den ”vinnande koalitionen” sin vilja igenom, vilken byggs 

upp genom förhandling och konsensusskapande mellan aktörer som befinner sig i flödet 

(Kingdon 2014:159f; jfr policyflödet). Viktigt att notera är att initiativ för förändring också 

kan komma från andra håll, vilket ytterligare klargörs nedan (jfr problemflödet). 

 



 
11 

Policyfönster 

En förändring kan bli till då de tre flödena flyter ihop. Kingdon menar att det finns speciella 

tillfällen då ”policyfönster” öppnas genom vilka frågor kan drivas igenom. Dessa tillfällen 

kan vara mer eller mindre förutsägbara. Ett policyfönster kan exempelvis öppnas till följd av 

att en eller flera mekanismer går igång i problemflödet. Det kan också vara någon eller några 

av komponenterna i det politiska flödet som öppnar upp för en möjlig förändring (Kingdon 

2014:203f; Zahariadis 2007:73f). Policyflödet har, enligt Kingdon, inte samma möjlighet till 

att sätta agendan som problem- och politikflödet. Men till skillnad från de två flödena har 

policyflödet större effekt på de lösningar som alstras (Kingdon 2014:168). Finns det inte 

några adekvata alternativ tillgängliga då ett fönster öppnas, kan policyflödet hindra en fråga 

från att få genomslag på beslutsagendan (ibid:170; jfr ibid:178). 

Policyentreprenörer innehar, enligt Kingdon, en viktig ställning när det gäller att förena de tre 

flödena (Kingdon 2014:179; Zahariadis 2007:74). Förutom att formge omgivningen enligt en 

viss riktning (se policyflödet), väntar policyentreprenörerna på att rätt tillfälle skall komma 

för att kunna driva igenom en viss fråga. Det handlar om att fånga tillfället då ett 

policyfönster är öppet och få igenom sin sak (Kingdon 2014:181f; jfr ibid:182f). 

Figur 1. Modellen illustrerar tanken med Kingdons flödesmodell, omarbetad efter Zahariadis 

(2007:71). 
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En lyckad koppling av de tre flödena är dock inte är likställt med att beslut i fråga fattas. 

Snarare blir det en fråga bland andra som konkurrerar om att bli fastställda, en del frågor får 

prioritet på beslutsagendan, medan andra hamnar längre bak i kön (Kingdon 2014:184). 

3.2.1 Kritik mot Kingdons flödesmodell 

Kingdons flödesmodell har, som tidigare redogjorts för, kommit till användning på olika sätt 

och i olika sammanhang. Men modellen har inte varit helt oemotsagd. En förekommande 

invändning mot modellen har varit att den inte är möjlig att falsifiera. Tidigare nämnda 

Johnson (2003) svarar mot denna kritik med att modeller aldrig kan korrespondera med 

verkligheten och att dessa därför inte skall ses som antingen sanna eller falska. Snarare menar 

Johnson att modeller kan vara bättre eller sämre på att återspegla verkligheten (Johnson 

2003:57ff; se även Alvesson & Sköldberg 2008:42f). 

En annan invändning mot Kingdons flödesmodell har handlat om huruvida de tre flödena är 

oberoende av varandra eller inte (Johnson 2003:58ff; Rönnbäck 2008:42; Zahariadis 

2007:81). Kingdon ser de tre flödena som oberoende från varandra, men medger samtidigt att 

flödena i vissa avseenden kan betraktas som sammanlänkade. Detta i de fall då aktörer 

faktiskt försöker lösa vissa uppmärksammade problem, vilket gör att problem- och 

policyflödet kan ses som sammanlänkade. Men i samma anda menar Kingdon att aktörer 

likväl kan utveckla lösningar som nödvändigtvis inte är sprungna ur ett visst problem. Därför 

menar Kingdon att det är lämpligt att se de tre flödena som oberoende från varandra (Kingdon 

2014:227f). 

3.3 Operationalisering och analytiskt ramverk  

För att kunna undersöka hur och varför dubbelspårsprojektet fick den inriktning som den fick 

– dubbelspårig tunnellösning – kommer Kingdons flödesmodell att användas för att förstå och 

strukturera policyprocessen fram till regeringens tillåtlighetsbeslut. 

Det primära intresset för Kingdon var att studera varför en viss fråga blir, eller inte blir, 

föremål för politisk uppmärksamhet (Kingdon 2014:196). Men modellen har även visat sig 

vara användbar för att inkludera det formella beslutsfattandet utan några större modifieringar 

(se exempelvis Johnson 2003:56ff; Knaggård 2009:99; Zahariadis 2007:65). Jag kommer här, 

i likhet med tidigare nämnda Johnson (2003), anta att beslut alltid kan ses som en 

sammanlänkning av problem, policylösningar och politik. Det empiriskt intressanta blir därför 
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att studera hur förhållandet mellan de tre flödena ter sig under den undersökta perioden, och 

vidare hur flödena sammanfaller vid beslut (Johnson 2003:59f). 

Flödesramverket framstår möjliggöra en mer breddad analys av policyprocessen, jämfört med 

en strikt problemlösande stegmodell likt den som presenterats i ett tidigare avsnitt (se avsnitt 

3.1). Enligt Kingdons flödesmodell kan vägen fram till beslut både tänkas vara, mer eller 

mindre, brokig där problem, policylösningar och politik inte hänger samman enligt en 

problemlösande logik. Men en sammankoppling mellan de olika flödena skulle likaväl kunna 

ske genom att ha följt en, mer eller mindre, rationalistisk problemlösande logik såsom även 

stipuleras i klassiska stegmodeller. 

I problemflödet kommer olika tillstånd/problem som har kopplats samman med den befintliga 

enkelspåriga järnvägen att uppmärksammas. En viktig del i detta är att se till hur flödet 

utvecklats över tid, om liknande problem präglat hela den undersökta processen och/eller om 

det tillkommit andra problem under processens gång. 

I policyflödet kommer olika lösningar som varit framträdande under planeringsprocessen att 

lyftas fram och relateras till faktorer som genomförbarhet, effektivitet och acceptans enligt 

Kingdons modell. Policyflödet kommer även söka efter möjliga policyentreprenörer som 

aktivt arbetat för att få fram sin sak, framför allt i relation till den beslutade tunnellösningen. 

I det politiska flödet kommer viktiga händelser/förändringar som rör förtroendevalda politiker 

och/eller tjänstemän att belysas. Därutöver beaktar politikflödet även den allmänna opinionen 

och yttringar från olika intressegrupperingar; intresseorganisationer och politiska partier. Vad 

gäller den allmänna opinionen kommer fokus att ligga på lokalbefolkningen i Varbergs 

kommun. 

Begreppet ”policyfönster” kommer att användas i relation till det studerade 

tillåtlighetsbeslutet. Skeenden som möjliggjort att frågan hamnade på regeringens 

beslutsagenda kommer att tas upp. Det studerade beslutet skulle exempelvis kunna vara ett 

resultat av flera delbeslut/närliggande beslut som tidigare fattats på kommunal, regional 

och/eller nationell nivå. 
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Mot bakgrund av diskussionen ovan har ett preciserat ramverk med vägledande frågor 

utarbetas för studiens analys. Dessa besvaras löpande i analysen utan att nödvändigtvis följa 

den ordning som nedan presenteras. 

Problemflödet • Vilka tillstånd/problem skulle ett dubbelspår lösa? Förändringar över tid? 
• Vem har uppmärksammat vilka problem? Nationell/subnationell nivå 
• Kan uppmärksammade problem relateras till: 
- Indikatorer i.e., hälsomässiga, ekonomiska, miljömässiga tillstånd etc.? 
- Särskilda händelser i.e., olyckor, dödsfall etc.? 
- Feedback i.e., problem uppmärksammade av tjänstemän, kommuninvånare eller 
andra aktörer? 

Policyflödet • Vilka lösningar på dubbelspårsfrågan har lyfts fram? 
• Vem har lyft fram vilka alternativ? Nationell/subnationell nivå 
• Alternativens hållbarhet: 
- Teknisk genomförbar lösning? 
- Rimlig kostnad i relation till andra lösningar? 
- Acceptans bland inblandade aktörer? 
• Återfinns det någon/några policyentreprenörer? I.e., aktörer 
(individer/organisationer) som vid upprepade tillfällen pläderat för en viss lösning? 

Politikflödet • Går det att spåra några förändringar/händelser i politiska församlingar som har 
påverkat planeringsprocessens fortskridande? Nationell/subnationell nivå 
• Går det att spåra några förändringar/händelser bland tjänstemän som har påverkat 
planeringsprocessens fortskridande? Nationell/subnationell nivå 
• Hur har den allmänna (lokala) opinionen sett ut? Tidningsartiklar, tidigare utförda 
enkätundersökningar etc.  
• Hur har organiserade intressen agerat? Tidningsartiklar, remissutlåtanden etc. 
• Hur har samspelet fungerat mellan olika aktörer i det politiska flödet? Konflikter, 
förhandlingar etc.? 

Policyfönster • Vilka händelser har möjliggjort öppnandet av ett policyfönster? 
• Kan de tre flödenas sammankoppling, i samband med regeringens beslut, hänföras 
till någon/några policyentreprenörer? 

Figur 2. Ramverk med anpassade analysfrågor enligt flödesramverket. 
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4 Metod och material 

I detta avsnitt kommer uppsatsens metodologiska ansats och forskningsdesign att diskuteras, 

liksom den valda analysenheten. Därefter kommer det material som används i studiens analys 

att lyftas fram, även de olika datainsamlingskällorna kommer att beskrivas. Kapitlet avslutas 

med en kritisk diskussion om olika val och överväganden som studien ställts inför. 

4.1 Metodologisk ansats 

Det övergripande syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse för hur beslut fattas i 

ett komplext politikområde som transportpolitiken. Studien är möjlig att hänföras till den 

kvalitativa forskningstraditionen som fäster stor vikt vid ord snarare än vid kvantifiering av 

insamlat material (Bryman 2011:39ff). 

Undersökningen är en fallstudie där planeringen av enskilda infrastrukturprojekt utgör fall av 

transportpolitiska beslutsprocesser. Studien är att betrakta som teorikonsumerande i den 

betydelsen att teorier används för att söka förstå det undersökta fallet (Esaiasson et al. 

2012:41). Som analysenhet kommer, som tidigare berörts, dubbelspårsprojektet i Varberg att 

studeras, vilket skulle kunna ses som ett representativt fall bland andra stora 

infrastrukturprojekt som involverar aktörer på flera samhällsnivåer (Yin 2007:62). Mer 

specifikt kan sägas att fallet närmast är representativt för andra järnvägsprojekt, men också för 

vägprojekt som har att följa en liknande planeringsprocess uppbyggd på samhällsekonomiska 

grunder (Cars et al. 2009:35; jfr exempelvis byggande av flygplats). Den kvalitativa ansatsen 

och fallstudien gör det möjligt att studera beslutsprocessen i detalj utefter det teoretiska 

ramverket och det material som samlats in. Det insamlade materialet består i huvudsak av 

skriftligt material, men också av kvalitativa informantintervjuer med berörda aktörer (Bryman 

2011:74ff & 344; Esaiasson et al. 2012:262f). Det skriftliga materialet bearbetas och 

systematiseras genom en kvalitativ textanalys där det för uppsatsens frågeställningar mest 

relevanta lyfts fram. Den primära ambitionen är att söka klarlägga och begripliggöra 

processen som lett fram till politikens utfall, inte att återge en fullständig bild över alla 

skeenden (Esaiasson et al. 2012:210f). 

För att kunna svara på studiens undran, om hur beslut fattas i en transportpolitisk 

flernivåfråga, kommer bakgrunden till regeringens tillåtlighetsbeslut för dubbelspårsprojektet 

att undersökas. Det är alltså inte regeringens tillåtlighet i sig som är det intressanta, utan 

processen som lett fram dit. I resultat- och analysavsnittet kommer först en övergripande 
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beskrivning av projektet att ges, vilket sedan kommer ligga till grund för en mer detaljerad 

analys enligt det beskrivna flödesramverket. Fokus kommer ligga på avgörande händelser och 

på de aktörer som varit delaktiga i och inverkat på projektets utveckling. Det beskrivna 

tillvägagångsättet kan ses som en typ av process-spårning, vilket är en användbar metod för 

att förklara ett visst, på förhand känt, utfall (Esaiasson et al. 2012:129f). 

4.2 Val av analysenhet 

Som redan torde ha framgått kommer planeringen av den dubbelspåriga järnvägen genom 

Varberg mellan åren 1986-2013 att studeras som ett analysfall av en transportpolitisk 

beslutsprocess. Det som gör dubbelspårsprojektet i Varberg relevant i denna undersökning är 

framför allt dess långa debattrika historia som är på väg att gå in i en ny fas, en byggfas. 

(Detta förutsatt att projektet finns med i den nationella planen för 2018-2029.) Den planerade 

utbyggnaden har rönt stor kritik för att dels inte vara samhällsekonomisk lönsam, men också 

för att det hävdats finnas ”bättre” lösningar än vad som nu är beslutat. Utbyggnaden är också 

en del av ett större järnvägsnät, Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö, som ses som en 

av Sveriges viktigaste järnvägar, vilket gör projektet ytterligare motiverat att studera. Därtill 

bör också nämnas att Västkustbanan, som del av Trans European Network (TEN-T), också 

betraktas vara av stor internationell betydelse (Trafikverket 2016a). 

En betydande del av den svenska forskningen som, på olika sätt, studerat transportpolitiska 

beslutsprocesser har sett till stora infrastruktursatsningar som exempelvis Öresundsbron och 

Dennispaketet i Stockholm (se exempelvis Blomquist & Jacobsson 2002; Falkemark 1999a). I 

denna studie vill jag bidra med nya insikter från ett i dag aktuellt projekt, vilket 

dubbelspårsprojektet i Varberg framstår utgöra ett bra exempel på. Men det finns även andra 

aktuella infrastrukturprojekt som hade kunnat studeras, ett sådant exempel är planeringen av 

höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm. I sammanhanget hade exempelvis 

Ostlänken varit intressant och likaså relevant att studera (Trafikverket 2016b). Detta inte 

minst då det är ett stort projekt som regeringen prioriterat i kommande nationella plan för 

2018-2029 (Näringsdepartementet 2017:14). Däremot föreligger i skrivande stund inget 

tillåtlighetsbeslut och därmed heller inget klartecken för lokalisering eller byggstart för 

projektet (Ahlstrand 2017). Mot denna bakgrund framstår dubbelspårsprojektet i Varberg, 

med tillhörande tillåtlighetsbeslut, utgöra ett relevant analysfall att studera i relation till 

studiens syftes- och problemformulering. 
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4.3 Material 

I studien har material samlats in från olika datakällor, vilket har varit viktigt för att kunna 

synliggöra olika perspektiv i den undersökta processen. Tillvägagångsättet kan beskrivas som 

en triangulering där det undersökta fallet studeras med hjälp av olika datainsamlingskällor 

(Bryman 2011:354). Lejonparten av det insamlade materialet är skriftligt. I detta ingår 

utredningar, annat offentligt arkivmaterial och tidningsartiklar (se Bilaga 1). Som ett 

komplement till det skriftliga materialet har även kvalitativa informantintervjuer med berörda 

aktörer genomförts (se avsnitt 4.3.1). 

De utredningar som gjorts av projektet har framför allt varit ett ansvar för dåvarande 

Banverket (samt Statens Järnvägar innan 1988) och har utarbetats mellan åren 1986-2003. 

Därtill har annat arkivmaterial, i form av protokoll och skrivelser med mera samlats in mellan 

den undersökta perioden 1986-2013. Även material efter 2013 har samlats som underlag för 

den indelande diskussionen i resultat- och analyskapitlet. Materialet har huvudsakligen 

inhämtats från Varbergs kommun och Trafikverket. Även tidningsartiklar har inhämtats 

mellan den undersökta perioden, huvudsakligen från Hallands Nyheter och Göteborgs-Posten. 

4.3.1 Semi-strukturerade intervjuer 

I studien har fyra semi-strukturerade intervjuer av informantkaraktär genomförts med aktörer 

som på ett eller annat sätt varit involverade i projektets framväxt och/eller utveckling. 

Intervjufrågorna har dels anpassats utefter studiens operationalisering och dels efter 

intervjupersonernas relation till projektet (Bryman 2011:414f; Esaiasson et al. 2012:262f; se 

Bilaga 2-5). Två av intervjuerna har genomförts med tjänstemän från Trafikverket respektive 

Varbergs kommun. De två andra intervjuerna har genomförts dels med en representant för en 

förening som verkat mot beslutad lokalisering av dubbelspåret, och dels en arkitekt som varit 

med och tagit fram förslaget för den nu beslutade lokaliseringen. 

Samtliga intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplatser, förutom en intervju som 

genomfördes via telefon. Även om tillämpningen av telefonintervjuer inte är det mest vanliga 

inom kvalitativ forskning framstår metoden ändå ha fungerat väl för ändamålet (Bryman 

2011:432). Alla intervjuer har även spelats in med tillåtelse, däremot har enbart delar av 

intervjuerna transkriberats då det i detta fall inte upplevdes vara nödvändigt med en 

fullständig transkribering. Däremot har inspelningarna lyssnats om för att undvika eventuella 

reliabilitetsproblem (Ibid). 
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Den information som inhämtats från intervjuerna, likt annat material, kan problematiseras på 

flera olika sätt. Ett problem med intervjuer i detta fall är att dessa speglar enskildas 

uppfattningar kring en viss företeelse, vilket mer är att betrakta som utsagor snarare än faktisk 

verklighet (Bryman 2011:412ff). Det material som samlats in genom mina intervjuer har 

därför inte givits en mer framträdande roll än annat empiriskt material som används i studien.  

En annan orsak till att intervjumetoden inte fått en mer framträdande roll i uppsatsen är att 

planeringen av infrastrukturprojekt ofta sker under längre tidsperioder. Den undersökta 

processen sträcker sig exempelvis flera decennier bakåt i tiden, vilket kan innebära 

reliabilitetsproblem då det kan tänkas vara svårt generera tillförlitlig data (enbart) genom 

intervjuer (Esaiasson et al. 2012:63). Detta till trots har de intervjuer som gjorts varit viktiga 

och bidragit med perspektiv till uppsatsen. Om tiden hade funnits hade det varit önskvärt att 

intervjua minst en ”representant” från varje tänkbar aktörsgrupp i beslutsprocessen. 

4.4 Kritiska reflexioner 

Det har i studien varit nödvändigt att göra olika former av vägval och avgränsningar, vilket 

gör det lämpligt att även inkludera ett avsnitt som innehåller en kritisk diskussion. 

Till en början kan det sägas några ord om den förförståelse som kan tänkas påverka en 

undersökning. Inom akademin verkar det råda en någorlunda konsensus om att forskarens 

förförståelse spelar roll för de tolkningar som görs (Bergström & Boréus 2012:30ff). Det som 

kan nämnas i sammanhanget, och som tidigare även berörts, är den valda analysenheten för 

undersökningen. Innan studien påbörjades fanns en viss kännedom om projektets existens och 

fortskridande, och med detta följer en viss förförståelse. Kunskapen kring projektet kan 

däremot inte sägas ha varit särskilt omfattande. Men för att undvika uppkomsten av eventuella 

tillförlitlighetsproblem har studien sökt vara öppen med hur arbetet har lagts upp och 

genomförts. Ett preciserat analysramverk har bland annat tagits fram för att visa hur 

tolkningen av det insamlade materialet kommer att ske. Att i så stor utsträckning som möjligt 

vara tydlig med studiens genomförande har inte minst varit nödvändigt för att kunna uppfylla 

ett viktigt kriterium inom samhällsvetenskaplig forskning, nämligen att undersökningen skall 

vara möjlig att replikeras om så önskas (Bryman 2011:49; Yin 2007:59). 

En annan viktig fråga att beröra handlar om generalisering. Fallstudier har fått utså mycket 

kritik för att inte kunna generaliseras till andra kontexter än det som undersöks (Bryman 

2011:76f; Yin 2007:58). Detta torde vara än mer påtagligt då det politikområde som 



 
19 

undersöks kännetecknas för att vara ytterst fragmenterat. Det är därför viktigt att framlägga att 

studien inte har som ambition att åstadkomma en statistisk generalisering, utan snarare söker 

studien, i den mån det är möjligt, generalisera till teorier (Bryman 2011:369; Yin 2007:51ff).  

Studien har till sin karaktär beskrivits som kvalitativ. En viktig fråga att ställa sig handlar 

därför om studien hade kunnat utföras kvantitativt eller genom en kombination av en 

kvalitativ och kvantitativ ansats. Givet studiens syfte framstår det inte vara möjligt att med 

enbart kvantitativa metoder besvara studiens undringar. Men trots undersökningens 

kvalitativa karaktär hade trianguleringen av det insamlade materialet även kunnat inkludera 

ett kvantifierbart material. Det hade exempelvis varit möjligt att skicka ut enkäter till 

medborgare och/eller politiker för att samla in ytterligare empiriskt material till 

undersökningen (Bryman 2011:227f & 562). Detta hade möjligen tillfört ytterligare 

perspektiv till uppsatsen och stärkt studiens validitet (Esaiasson et al. 2012:57). De olika 

insamlingskällorna har däremot bedömts vara tillräckliga för att uppfylla studiens syfte, och 

den triangulering som gjorts framstår fortfarande vara en god indikator för studiens validitet 

(Ibid). 

I studien görs, som bekant, en kvalitativ fallstudie och ett infrastrukturprojekt ligger till grund 

för studiens analys. Undersökningen hade likaväl kunnat studera fler projekt, vilket varit 

vanligt i de forskningsexempel som tidigare lyfts fram (se avsnitt 2). Men mot bakgrund av 

komplexiteten i transportpolitiska beslutsprocesser framstod det vara mer lämpligt att 

ingående fokusera på ett analysfall. Fler fall hade möjligen lett till fler insikter och 

jämförelser hade kunnat göras mellan de olika analysfallen, men samtidigt skulle också risken 

för reliabilitetsproblem öka givet de ramar som undersökningen skulle genomförs inom 

(Esaiasson et al. 2012:63). Istället kan det undersökta fallet jämföras med slutledningar från 

tidigare forskning, vilket framstår vara ett viktigt bidrag för att öka förståelsen för komplexa 

transportpolitiska beslutsprocesser.  

En annan möjlig invändning mot studien kan vara de teoretiska utgångspunkterna. Det 

teoretiska ramverket hade möjligen kunnat breddas ytterligare, exempelvis hade fler teorier 

kring policyprocessen kunnat inkluderas för att se vilken teori som i störst utsträckning kan 

förklara det undersökta fallet. Det hade också varit möjligt att inhämta insikter från andra 

teorier kring policyprocessen för att komplettera den klassiska stegmodellen som beskrevs i 

teorikapitlet (se exempelvis Falkemark 1999a:12f). Men mot bakgrund av de lärdomar som 
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inhämtats från den tidigare forskningen framstår den teoretiska basen för studien utgöra en 

god grund för att uppfylla studiens syfte. 

Studien hade också kunnat läggas upp på andra sätt. Istället för ett övergripande 

processperspektiv hade studien kunnat fokusera på en eller flera aspekter i beslutsprocessen. 

Exempelvis hade beslutsprocessen kunnat studeras ur ett demokratiperspektiv. Stadgat i bland 

annat regeringsformens första kapitel framläggs allmänhetens roll i det demokratiska 

samhället. Huruvida allmänheten ges möjlighet att delta i beslutsprocesser hade därför varit 

ytterst intressant att studera mer djupgående (se exempelvis Falkemark 1999b:8f). Studien 

hade också kunnat lägga större vikt på exempelvis intresseorganisationernas roll i 

beslutsprocessen. Inte minst hade detta varit intressant i relation till diskussionen om huruvida 

avkorporatiseringen lett till minskat inflytande från intresseorganisationernas sida eller inte 

(se exempelvis Melin 2000:9f). Ambitionen i denna studie är däremot att mer övergripande 

bidra till en ökad förståelse för hur beslut fattas i ett komplext politikområde som 

transportpolitiken, snarare än att fästa fokus vid en aspekt av beslutsprocessen. 
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5 Resultat och analys 

Följande kapitel är indelat i två olika avsnitt. Det första avsnittet inleds med en övergripande 

redogörelse för projektets utveckling efter regeringens tillåtlighetsbeslut i syfte att upplysa 

läsaren om nuläget. Därefter ges en övergripande beskrivning av den beslutsprocess, mellan 

1986-2013, som studeras i undersökningen. Beslutsprocessen delas in i tre faser som speglar 

viktiga skeenden i processen. I det efterföljande avsnittet, Analys av beslutsprocessen, inleds 

analysen enligt den operationalisering som tidigare presenterats. 

5.1 Projekt Varbergstunneln 

Järnvägen längs delsträckan Varberg-Hamra består i dag av ett enkelspår. Den planerade 

dubbelspårsutbyggnaden gäller en cirka 8,5 kilometer lång sträcka varav cirka 3,1 kilometer 

planeras gå i en tunnel genom centrala Varberg (Trafikverket 2016a; se även Bilaga 7). 

Kostnaderna för utbyggnaden beräknas i dagsläget kosta 3,9 miljarder kronor (Trafikverket 

2016d). 

Efter regeringens tillåtlighetsbeslut 2013 har Trafikverket tagit fram en järnvägsplan och en 

miljödomsansökan har skickats in till mark- och miljödomstolen (Trafikverket 2017a). I 

februari 2017 presenterades ett tilläggsavtal till ett tidigare medfinansieringsavtal från 2009 

där Varbergs kommun, istället för 290 miljoner kronor, avser bidra med 391 miljoner och 

Region Halland 283 miljoner, istället för tidigare 210 miljoner, till följd av fördyrningar i 

projektet (Trafikverket 2017b). Varbergs kommun har, i enlighet med den beslutade 

korridoren, tagit fram två detaljplaner som i mars 2017 antogs av Varbergs 

kommunfullmäktige (Varbergs kommun 2017). Kommunfullmäktiges beslut kom däremot i 

maj 2017 att upphävas av mark- och miljödomstolen för att otydligheter framkom i vad som 

beslutats. Detaljplanerna togs upp för beslut igen senare samma månad (Kvint 2017). 

Byggstarten är i dag beräknad till 2019, vilket kräver att järnvägsplanen liksom detaljplanerna 

först vinner laga kraft och att projektet fortsatt finns med i den nationella transportplanen som 

beslutas av regeringen under 2018 (Trafikverket 2016c). 

Som tidigare redogjorts för är intressent för denna studie den process som föregått, men också 

möjliggjort, de senaste årens detaljplanering som ovan kort beskrivits. Återstoden av avsnittet 

ägnas därför åt en tillbakablick till 1986, då arbetet med den första utredningen inleddes, fram 

till 2013 då den borgerliga regeringen meddelade sitt tillåtlighetsbeslut för dubbelspårets 

lokalisering. 



 
22 

5.1.1 Fas I: 1986-1996 

1986 påbörjade Statens Järnvägar (SJ) en första utredning, ”VKB 86”, som inkluderade 

delsträckan genom Varberg. Den översiktliga utredningen blev klar under 1988, vilket också 

var det år som SJ delades upp och Banverket bildades med ansvar för järnvägsnätet. 

Utredningen presenterade två utbyggnadsförslag; ett huvudförslag som gällde en utbyggnad i 

befintlig sträckning och ett alternativförslag som gällde en utbyggnad öster om befintlig 

järnväg (Statens Järnvägar 1988:19). 

Under 1988 fattade riksdagen beslut om trafikpolitiken inför 90-talet. Enligt beslutet skulle 

åtgärder i transportsystemet bland annat leda till minimal miljöpåverkan, minskade olyckor 

och tillfredställelse av behov på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. I beslutet prioriterades 

även en fortsatt utbyggnad av Västkustbanan (Prop. 1987/88:50). 

Under 1992 presenterade Banverket tillsammans med huvudkonsulten VBB VIAK en ny 

utredning, ”Banutredningen”. I utredningen studerades dels de tidigare alternativen och dels 

två nya alternativ; ett tunnelalternativ med station i centrum och ett kombinationsalternativ 

som skulle kombinera det befintliga enkelspåret med ett dubbelspår öster om staden 

(Banverket 1992:10). 

I samband med att regeringen 1993 presenterade sin proposition om investeringar i 

infrastrukturen påtalades åter vikten av en fortsatt utbyggnad av Västkustbanan (Prop. 

1992/93:176). Under denna period och fram till 1996 pågick mellan Varbergs kommun och 

Banverket ett arbete med att komplettera Banutredningen. Olika alternativ studerades och 

under 1994 hade Varbergs kommuns plan- och stadsingenjörskontor och Banverket 

tillsammans med konsultfirman Kjessler & Mannerstråle AB tagit fram ett omarbetat 

tunnelalternativ, alternativ Domustunneln (TD). Efter en förprojektering av det nya 

tunnelalternativet tecknade Banverket och kommunstyrelsen i Varbergs kommun i mars 1995 

ett avtal om en tunnellösning. Enligt avtalet skulle kommunen bland annat bidra med 75 

miljoner kronor av de 338 miljoner som projektet beräknades kosta (Banverket 1995 & 

Banverket 2002:11). 

5.1.2 Fas II: 1996-1999 

I november 1996 tecknade Banverket och Varbergs kommun ett nytt avtal enligt ett annat 

tunnelalternativ; Stadsmiljötunneln. Det nya tunnelalternativet beräknades kosta 640 miljoner 

kronor och det nya resecentret 30 miljoner kronor. Enligt det nya avtalet skulle Varbergs 
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kommun bidra med högst 82 miljoner kronor till utbyggnaden och högst 8 miljoner till 

resecentret (Varbergs kommun 1996a). 

Under 1998 genomfördes en förprojektering enligt Stadsmiljötunneln och i december samma 

år hade en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram som del av järnvägsplanarbetet 

(Banverket 1998:1f). Vid årsskiftet 1998/99 skulle däremot en ny lag träda i kraft, 

miljöbalken, vilket fick Banverket att göra ett ”omtag” i den pågående planeringsprocessen 

(Banverket 2000:5). 

5.1.3 Fas III: 1999-2013 

Banverkets omtag innebar att planeringen skulle bedrivas utefter det nya planeringssystemet 

enligt principen; förstudie, järnvägsutredning och järnvägsplan. Detta enligt lagen 

(1995:1649) om byggande av järnväg och miljöbalken (1998:808). En förstudie skulle därmed 

bli det första steget i den nya planeringsprocessen. 

Tillsammans med Scandiaconsult Sverige AB presenterade Banverket i februari 2000 en 

förstudie som studerade tre olika utbyggnadsalternativ; utbyggnad i befintlig sträckning, 

tunnel under staden och utbyggnad öster om staden. Därtill behandlades även effekten av ett 

nollalternativ, vilket gällde ett bibehållet enkelspår (Banverket 2000:5). Under samma månad 

som förstudien presenterades meddelade Länsstyrelsen att ”(…) den sökta verksamheten kan 

antas medföra betydande miljöpåverkan”, vilket skulle ställa krav på extra samråd och 

framtagandet av en MKB i samband med järnvägsutredningen (Banverket 2002:13). 

Efter förstudiens remissomgång beslutade Banverket i januari 2001 att enbart två alternativ 

skulle ligga till grund för den fortsatta utredningen; tunnel under staden och nollalternativet 

(Banverket 2001:17). I den översiktsplan som Varbergs kommunfullmäktige, i september 

2001, antog inkluderades tunnelprojektet som ett viktigt framtidsprojekt för stadens 

utveckling och attraktivitet (Varbergs kommun 2001:9). 

Banverket inledde efter förstudien ett arbete med en järnvägsutredning. I järnvägsutredningen 

studerades två tunnelalternativ; alternativ Stadsmiljötunnel öst (SMTÖ) och alternativ 

Centrumtunnel (CT). I september 2003 meddelade Banverket att det fortsatta arbetet med 

järnvägsplanen, i.e., det sista steget i planeringsprocessen, skulle ske utefter alternativ SMTÖ 

förutsatt att lokaliseringen fick regeringens tillåtlighet (Banverket 2003). 
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Efter en remissomgång av järnvägsutredningen och andra handlingar utfördes olika 

justeringar av den korridor – SMTÖ – som skulle tillåtlighetsprövas och därefter överlämnade 

Banverket i maj 2006 en tillåtlighetsansökan till regeringen (Banverket 2006:7f). I en 

skrivelse från april 2007 begärde Miljödepartementet att remissinstanserna skulle ges 

möjlighet att yttra sig över de ändringar som gjorts efter beredningsremissen 

(Miljödepartementet 2007). En första komplettering gjordes samma år, vilket följdes av flera 

uppdateringar och kompletteringar fram till februari 2013 (Trafikverket 2013). 

2009 tecknades ett medfinansieringsavtal mellan Banverket, Varbergs kommun, Region 

Halland och Jernhusen. Utbyggnaden beräknades kosta 2,95 miljarder kronor. Varbergs 

kommun skulle gå in med 290 miljoner kronor till projektet och Region Halland med 210 

miljoner kronor. Jernhusen skulle medfinansiera 60-100 miljoner kronor till det nya 

resecentret som planerades (Banverket 2009).  

En ny översiktsplan antogs av Varbergs kommunfullmäktige i juni 2010 som fortsatt 

prioriterade dubbelspårsutbyggnaden med tunnel under staden (Varbergs kommun 2010:12).  

Den 1 januari 2013 ägde nya lagändringar rum. De tre stegen, förstudie, järnvägsutredning 

och järnvägsplan, skulle ersättas av ett nytt system som skulle göra planeringsprocessen mer 

”sammanhållen” (Trafikverket 2016d:9f; se även Bilaga 6). Men projektet skulle inte komma 

att beröras av de nya lagförändringarna förens efter tillåtlighetsprövningen. Regeringen 

meddelade sitt tillåtlighetsbeslut den 21 mars 2013 i enlighet med alternativ Stadsmiljötunnel 

öst (Miljödepartementet 2013). 

5.2 Analys av beslutsprocessen 

5.3.1 Problemflödet 

När dubbelspårsfrågan genom Varberg kom upp på den kommunala agendan under slutet av 

1980-talet hade frågan om Västkustbanans utbyggnad redan varit föremål för nationell nivå. 

En utbyggnad hade redan påbörjats och en fortsatt utbyggnad sågs som viktigt för att lösa de 

kapacitetsproblem som fanns längs sträckan. Den till större delen enkelspåriga järnvägen var 

tungt belastad, vilket bidrog till förseningar som följdes av långa resetider (Statens Järnvägar 

1988). Enligt Banverket skulle en utbyggnad inte bara medföra att fler tåg kunde köra på 

sträckan utan även bidra till ”(…) avsevärt förkortade restider” (Banverket 1992:5). 
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Det som utlöste frågan om ett dubbelspår genom Varberg skulle enligt det analytiska 

ramverkets terminologi kunna hänföras till en feedback-mekanism. Enligt den första 

övergripande utredningen, VKB 86, som inbegrep sträckan genom Varberg bedömdes 

enkelspåret inte leva upp till de behov som fanns. Kapacitetsproblemet styrktes, i utredningen, 

ytterligare genom en indikator som visade på att enkelspåret hade en otillfredsställande 

återhämtningsförmåga vid inträffade förseningar (Statens Järnvägar 1988). Att utbyggnaden 

framför allt handlar om en kapacitetsökning framkommer även i de intervjuer som utförts 

med projektledare på Trafikverket respektive Varbergs kommun. Projektets syfte förklarades 

på följande sätt: 

”Det handlar ju (…) inte så mycket om tid utan det är ju kapaciteten (…)” 

(Rosell 2017). 

”Det är ju för att kunna köra fler tåg, många tror att det är för att det ska gå 

fortare och oftast så går det lite fortare men det är framför allt att man kan köra 

fler tåg (…)” (Bengtsson 2017). 

Kapacitetsproblemet lyfts alltså fortfarande fram som den främsta anledningen till varför en 

utbyggnad är viktig, det gäller däremot inte tidsfaktorn som tilldelas en mer sekundär roll i 

intervjuerna. 

5.3.2 Policyflödet 

Det har utvecklats en mängd olika idéer och förslag som kopplats samman med 

dubbelspårsfrågan. Förslag på lösningar har dels presenterats i ett led av utredningar som 

framför allt varit ett ansvar för dåvarande Banverket. Men förslag har också tillkommit på 

andra sätt. Dels har den kommunala förvaltningen i Varberg, i ett nära samarbete med lokala 

politiker och Banverket, utrett och bearbetat olika förslag. Idéer och förslag har också 

tillkommit på privata initiativ. 

Fem alternativ har huvudsakligen bearbetats i policyflödet: 1) Utbyggnad i befintlig 

sträckning, 2) Utbyggnad öster om staden, 3) Kombinerat enkel- och dubbelspår 

(Kombinationsalternativet) 4) Utbyggnad i tunnel under staden 5) Ingen utbyggnad 

(nollalternativ). Därtill har olika varianter av de olika alternativen även varit framträdande 

(Banverket 2002:9ff & 49). 



 
26 

Under större delen av projektets första fas, 1986-1996, kom Banverket att förorda en 

utbyggnad i befintligt sträckning, vilket sågs som den mest kostnadseffektiva lösningen. 

Varbergs kommunfullmäktige kom till en början att acceptera förslaget förutsatt att vissa 

villkor, rörande miljö- och funktionskrav, kunde uppfyllas (Banverket 1992:1f). Men 

kommunens inställning till en utbyggnad i befintlig sträckning förändrandes i början av 1990-

talet då en ny idé, en tunnellösning, gjorde sig framträdande i policyflödet. Banverket 

konstaterade i Banutredningen från 1992 att en utbyggnad i befintlig sträckning fortfarande 

var det mest förmånliga ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, medan kostnaderna för en 

tunnellösning i centrum ”totalt sett (…) [var] det minst lönsamma alternativet” trots att 

förslaget hade vissa nyttoeffekter (Banverket 1992:sammanfattning). Varbergs 

kommunfullmäktige, liksom Länsstyrelsen, kom i sina remissyttranden däremot att förorda en 

tunnellösning med hänvisning till dess miljövinster (Banverket 2002:11; Varbergs kommun 

1993). 

Samtidigt som Varbergs kommuns plan- och stadsingenjörskontor sökte finna en gemensam 

lösning tillsammans med Banverket kom en grupp utomstående specialister – 

policyentreprenörer – att spela en viktig roll för den idé – Stadsmiljötunneln – som kom att få 

fäste i policyflödet efter 1996. Förslaget hade arbetats fram som en reaktion mot 

Domustunneln som Banverket och Varbergs kommun utredde under perioden. Domustunneln 

skulle enligt gruppen, bestående av bland annat arkitekter och ingenjörer från Contekton 

Arkitekter AB och Jacobsson & Widmark AB, ”skövla” stadens parker, vilket de ville 

förhindra (Jonson 2017). Förslaget fick gehör på kommunal nivå och kom att drivas vidare av 

socialdemokraterna med kommunalrådet Kaj Berntsson (s) i spetsen (Ibid). 

Kostnaderna för tunnelalternativet, oavsett dess varianter, var däremot höga för att kunna 

rymmas in inom Banverkets anslag. Enligt det analytiska ramverket utgör en rimlig kostnad 

en viktig komponent för ett hållbart alternativ. Kostnadsfrågan gjorde att Banverket till en 

början inte kunde acceptera de olika tunnelförslagen. Finansieringen blev istället en fråga för 

det politiska flödet att lösa. 

Banverket kunde efter olika förhandlingar i det politiska flödet ändra inställning till 

tunnelalternativet och motiverade det som det ”bästa” alternativet ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv. Detta genom dess nyttor som inte kunde värderas i ekonomiska termer, främst vad 

gäller miljö och stadsutveckling (Banverket 2001:16). En östlig utbyggnad bedömdes vara 

samhällsekonomisk olönsam, medan det av Banverket tidigare förordade alternativet, 
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utbyggnad utmed befintlig sträckning, inte bedömdes vara genomförbar enligt följande 

förklaring: 

”Varbergs kommun och Länsstyrelsen lämnar entydigt förord för 

systemalternativ ’Tunnel under staden’. Med hänsyn till detta (…) bedömer 

Banverket (…) att det endast finns förutsättningar att gå vidare med förslaget 

’Tunnel under staden’ (…)” (Ibid). 

Trots att olika alternativ fortsatt behandlades i policyflödet blev tunnelalternativet, enligt den 

så kallade Stadsmiljötunneln, den lösning som efter 1996 fick starkast fäste i policyflödet. 

5.3.3 Politikflödet 

Det politiska flödet är mycket bredare än de andra flödena och inbegriper, bland annat, 

händelser och förändringar som sker bland politiker och tjänstemän, vilket kan inverka på hur 

en fråga utvecklas på den politiska dagordningen. 

På nationell nivå, riksdag och regering, har frågan om en fullständig utbyggnad av 

Västkustbanan, mer eller mindre, varit aktuell på dagordningen som en fråga bland andra. 

Även om vikten av en fullständig utbyggnad, i relation till uppmärksammade problem i 

problemflödet, påtalats vid olika tillfällen har den nationella nivån inte aktivt deltagit i 

diskussionen om utbyggnadens utformning. Däremot har policyflödets utveckling, liksom 

Banverket/Trafikverkets arbete, påverkats av olika beslut som har fattats på nationell nivå. 

Det gäller framför allt beslut om ekonomiska ramar och lagändringar. 

Varbergs kommuns tidiga engagemang i dubbelspårsfrågan, inte minst i rollen som en formell 

remissinstans, har lett till att frågor som varit föremål för policyflödet i ett tidigt skede även 

har diskuterats i det politiska flödet (jfr Kingdon 2014:197). Kostnaderna för de olika 

tunnellösningar som framför allt förordats av kommunen bidrog till att förhandlingar mellan 

dåvarande Banverket och Varbergs kommun och senare även Region Halland samt Jernhusen 

fick inledas. Tre avtal, 1995, 1996 och 2009, innebärande att aktörer utöver staten skulle vara 

med och finansiera det statliga infrastrukturbygget kom att tecknas (Banverket 1995; 

Banverket 2009; Varbergs kommun 1996a). 

Enligt det analytiska ramverket är det inte bara skeenden bland politiker och tjänstemän som 

kan påverka vilken fråga och/eller idé som får plats på den politiska agendan, utan även 

organiserade intressen (intresseorganisationer och politiska partier) och den allmänna (lokala) 
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opinionen kan tänkas spela en viktig roll. I politikflödet har det både funnits röster för och 

emot de lösningar som uppmärksammats på den kommunala agendan. Däremot har inga 

röster som helt varit emot en utbyggnad av järnvägen gått att finna.  

En aktionsgrupp mot dubbelspårets dragning genom centrum etablerade sig i anslutning till 

den första utredningen; VKB 86. Gruppen som senare kom att bilda Föreningen ”Östra 

spåret” verkade för en utbyggnad öster om staden. Föreningen menade att en utbyggnad öster 

om staden både skulle vara bättre och mer lönsam i förhållande till andra lösningar som 

innebar en utbyggnad i centrum (Johansson 2017). Föreningen har försökt göra sin röst hörd 

genom olika kanaler, framför allt i media men också genom att lämna synpunkter på olika 

utredningar. Vid olika tillfällen har föreningen även sökt få till stånd en rådgivande 

folkomröstning i frågan genom att samla in namnunderskrifter, något som däremot röstats ned 

av Varbergs kommunfullmäktige (Andersson 1995; Karlsson 1998). Även Sveriges 

pensionärers intresseparti (SPI) har efterfrågat en folkomröstning i frågan, men inte heller 

detta kom att få något gehör (Krönlein 1999). 

En annan grupp som engagerade sig i frågan var Hallands tågpendlarförening. Föreningen 

ville att stationen skulle vara kvar i centrum och skickade, till stöd för detta, i februari 1993 in 

1003 namnunderskrifter till kommunstyrelsen i Varberg. I projektets tidiga faser såg 

föreningen en utbyggnad utmed befintlig sträckning som det mest realistiska alternativet, men 

föreningen kom efter en period att ansluta sig till idén om en tunnellösning (Banverket 

2001:13 & Hallands tågpendlarförening 1993). 

De kostnader som tunnelalternativet skulle innebära för kommunen har inte varit oemotsagda 

bland förtroendevalda politiker i Varberg. Den moderata kommunfullmäktigegruppen, bland 

andra, såg framför allt i projektets första och andra fas kostnadsfrågan som problematisk och 

reserverade sig för de avtal som förhandlades fram tillsammans med Banverket (Andersson 

1996; Berglund 1995; Varbergs kommun 1995). Men efter avtalet som tecknades 1996 kom 

Varbergs kommun, oavsett valutgångar, att driva Stadsmiljötunneln som det enda tänkbara 

alternativet för dubbelspårsutbyggnaden. 

Vad gäller den allmänna opinionen har denna inte varit lika enkel att spåra. Enligt en 

enkätundersökning utförd vid Göteborgs universitet 2000 framkommer det att 28 procent av 

de tillfrågade i stor utsträckning var för utbyggnaden i den sträckning som planerades, medan 

16 procent av de tillfrågade i stor utsträckning var emot planerad sträckning (Grimes 
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2001:11). Resultatet grundar sig på 500 slumpmässigt utskickade enkäter varav 218 inkomna 

svar (ibid:6). Sedan 1996 hade planeringen gällt Stadsmiljötunneln och underökningen tyder 

på att fler var för utbyggnaden än emot. I sammanhanget kan nämnas att undersökningen 

genomfördes i en tid då miljöbalken trätt i kraft och att Banverket under perioden studerade 

flera utbyggnadsalternativ utöver tunnelalternativet (Banverket 2000:5). I samma 

undersökning studeras även allmänhetens inställning till utbyggnaden av Västkustbanan 

generellt bland invånare i Varbergs kommun. 45 procent av 200 inkomna svar, från 500 

utskickade enkäter, hade en mycket positiv inställning till att Västkustbanan skulle byggas ut 

till dubbelspår, medan fyra procent ansåg att det var mycket dåligt (Grimes 2001:10). Om 

opinionen, enligt likalydande frågor, förändrats över tid har i denna studie däremot inte 

kunnat besvaras. Det verkar dock, enligt de resultat som finns att tillgå, överlag ha funnits en 

positiv inställning till utbyggnaden. 

5.3.4 Policyfönster 

Enligt Kingdons (2014) modell kan en fråga bli föremål för den politiska beslutsagendan då 

de tre flödena bestående av problem, policylösningar och politik förenas (Kingdon 2014:165). 

En viktig utgångspunkt i denna studie var att modellen, utan några större modifieringar, även 

kan inkludera det formella beslutsfattandet. Men för att bättre förstå hur de olika flödena har 

kopplats ihop i samband med regeringens beslut om tillåtlighet måste utvecklingen åter 

beaktas över tid. 

Det har i det politiska flödet funnits en relativt god samsyn mellan de deltagande kring 

behovet av en dubbelspårig järnväg längs hela Västkustbanan. Behovet av en utbyggnad har 

vidare varit nära sammanlänkat med de kapacitetsproblem som uppmärksammats i 

problemflödet, vilket lett till att frågan, under projektets olika faser, mer eller mindre varit 

närvarande i den politiska diskussionen. Det som länge förhindrat sammanlänkning av de tre 

flödena verkar, i enlighet med Kingdons modell, ha varit att policyflödet inte kunnat leverera 

en fullt hållbar lösning (Kingdon 2014:170). 

Det går i beslutsprocessen att spåra olika försök till att sammanlänka de olika flödena. Redan i 

projektets första fas försökte Banverket och Varbergs kommun genom ett avtal 1995 koppla 

ihop de olika flödena enligt den så kallade Domustunneln (Banverket 1995). Men då andra 

lösningar fortfarande var framträdande i policyflödet kom Varbergs kommun att ansluta sig 

till en kostnadsmässigt dyrare lösning som hade arbetats fram av en grupp policyentreprenörer 
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i policyflödet; Stadsmiljötunneln (Varbergs kommun 1995). Kostnadsfrågan bidrog däremot 

till att Banverket 1996 valde att avbryta planeringen med motiveringen att: 

”(…) en samhällsekonomiskt försvarbar utbyggnad som accepteras av 

kommunen inte stått att finna och eftersom befintligt enkelspår bedömmes 

acceptabelt för nuvarande och framtida trafikering” (Banverket 1996). 

Banverkets beslut togs inte väl emot på lokal och regional nivå. Varbergs kommun beskrev, i 

en skrivelse till Kommunikationsdepartementet i juni 1996, Banverkets beslut som 

”oacceptabelt”. Kommunen vädjade om hjälp för att departementet skulle ta initiativ till att 

lösa frågan (Varbergs kommun 1996b). I samma anda tillkallade Hallands landshövding, 

Björn Molin, Banverkets nytillträdde generaldirektör Monica Andersson till Varberg för att 

diskutera dubbelspårsfrågan. Professor Bengt Lambert, som även var en av initiativtagarna till 

Stadsmiljötunneln, bjöd i ett öppet brev in Andersson till samtal som kort därefter besökte 

Varberg liksom Molin och Lambert (Karlbom 1996). 

Efter Anderssons besök kunde ett nytt avtal enligt Stadsmiljötunneln tecknas mellan Varbergs 

kommun och Banverket (Varbergs kommun 1996a). Det nya avtalet som åter verkat förena de 

tre flödena lyckades, till följd av lagändringar i politikflödet, inte passera något policyfönster 

som fick frågan att hamna på regeringens bord för beslut (Banverket 2000:5). 

Miljöbalkens ikraftträdande, som blev början på projektets tredje fas, innebar inte bara att ett 

policyfönster stängdes, utan det öppnade också upp för ett nytt mer förutsägbart fönster. Det 

var först i relation till miljöbalken som det blev aktuellt att dubbelspårets lokalisering skulle 

tillåtlighetsprövas hos regeringen innan en ny detaljplanering kunde inledas (Banverket 

2002:13). Efter nya utredningar och en remissomgång kunde Banverket 2006 skicka in en 

ansökan om tillåtlighet till regeringen. Enligt ansökan menade Banverket att det skulle vara: 

(…) förenligt med miljöbalkens bestämmelser att regeringen ger tillåtlighet 

enligt 17 kap 1 § miljöbalken för utbyggnad av Västkustbanan, delen Varberg-

Hamra, enligt lokaliseringsalternativ SMTÖ [Stadsmiljötunnel öst] (Banverket 

2006:11).  

Det var alltså bara ett alternativ, tunnelalternativet enligt Stadsmiljötunneln, som 

presenterades som en lösning på regeringens bord. Men frågan kom åter att hamna hos 

Banverket då Miljödepartementet begärde kompletteringar av Banverkets ansökan 
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(Miljödepartementet 2007). Samtidigt hade kostnaderna för Stadsmiljötunneln stigit och 

kunde inte rymmas inom planerad budget. Ett medfinansieringsavtal, som också ersatte 1996 

års avtal, tecknades mellan Banverket, Varbergs kommun, Region Halland och Jernhusen 

2009, vilket bidrog till att projektet fullt ut kunde finansieras i den nationella planen för 

transportsystemet 2010-2021 (Rosell 2017). En sista komplettering av ansökan gjordes av 

Trafikverket i slutet av februari 2013, vilket också blev det sista steget innan regeringen i 

mars 2013 meddelade sitt beslut om att tillåta projektet enligt Stadsmiljötunneln 

(Miljödepartementet 2013; Trafikverket 2013). 

Enligt Kingdons modell är det vanligtvis policyentreprenörer som länkar ihop de olika 

flödena genom ett öppet ”policyfönster” (Kingdon 2014:181f). Men i detta fall verkar den 

avgörande sammanlänkningen ha varit ett resultat av ett samspel som fortlöpt mellan 

deltagare i policy- och politikflödet. I detta samspel hade den grupp som på ett privat initiativ 

arbetat fram idén om en Stadsmiljötunnel en bemärkt roll fram tills att förslaget, under 

projektets andra fas, fick genomslag i policyflödet och på den kommunala agendan i 

politikflödet. Därefter verkar samspelet mellan policyflödet och politikflödet, på lokal och 

regional nivå, kommit att handla om att tillgodose regeringen med efterfrågat underlag och ett 

hållbart alternativ för att sedan resultera i ett beslut i frågan. 
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6 Slutsatser 

I detta kapitel kommer studiens slutsatser att sammanfattas. Resultatet kommer först att 

presenteras i relation till studiens två frågeställningar och sedan relateras till studiens 

övergripande forskningsfråga. 

Studiens syfte har varit att bidra med en ökad förståelse för hur beslut fattas i ett komplext 

politikområde som transportpolitiken. Genom att studera planeringen av dubbelspårsprojektet 

i Varberg, mellan åren 1986-2013, har studien, med utgångspunkt i John W. Kingdons 

flödesmodell, försökt att förstå hur och varför dubbelspårets lokalisering beslutades enligt den 

så kallade Stadsmiljötunneln. 

Den första frågeställningen som studien sökte svar på var följande: 

Hur kan dubbelspårsprojektets beslutprocess mellan åren 1986-2013 i Varberg förstås med 

utgångspunkt i John W. Kingdons flödesmodell? 

Analysen visar att beslutsprocessen har präglats av ett tydligt definierat problem, vilket 

kunnat hänföras till en feedback-mekanism och en indikator som visat på den begränsade 

kapaciteten på Västkustbanan. I analysen går det vidare att utläsa att det i politikflödet, som 

involverat aktörer som förtroendevalda politiker, tjänstemän, organiserade intressegrupper 

och den allmänna lokala opinionen, funnits en relativt god samsyn om att problemet skulle 

åtgärdas genom en fortsatt utbyggnad av järnvägen till dubbelspår, däribland delen Varberg-

Hamra. I likhet med den forskning som tidigare diskuterats har beslutsprocessen däremot 

utvecklats till att bli tämligen fragmenterad. Studien visar att deltagare i policyflödet, främst 

Banverket och Varbergs kommun, har haft svårt att enas vid en lösning som ekonomiskt sett 

har varit hållbar. Samtidigt har olika lagändringar, i det politiska flödet, påverkat det sätt som 

beslutsprocessen kommit att utvecklas, vilket blev som mest tydligt då miljöbalken trädde i 

kraft 1999 och nya utredningar fick tas fram. Det var även först i samband med miljöbalkens 

tillkomst som det aktualiserades att lokaliseringen av järnvägen skulle prövas hos regeringen 

innan ett avgörande beslut om byggstart kunde fattas. 

Det som till syvende och sist förenat de tre flödena genom ett så kallat policyfönster har i 

analysen inte kunnat spåras till någon specifik policyentreprenör (jfr Kingdon 2014:181f). I 

analysen framkommer det att den avgörande sammanläkningen mellan flödena har varit ett 

resultat av ett länge pågående samspel mellan deltagare i policy- och politikflödet. Analysen 
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visar att initiativtagarna till Stadsmiljötunneln agerade som policyentreprenörer fram tills att 

idén 1996 fick genomslag bland policyflödets deltagare och på den kommunala agendan i 

politikflödet (se Figur 3; jfr Figur 1). Därefter har förslaget drivits vidare av policyflödets 

deltagare där politiker på lokal nivå haft en bemärkt roll. I politikflödet har förhandlingar, i 

form av tecknandet av medfinansieringsavtal, mellan Banverket, Varbergs kommun, Region 

Halland och Jernhusen ägt rum. Ett samspel har även skett med den borgerliga regering då 

Banverket/Trafikverket har fått komplettera sin ansökan vid olika tillfällen innan ett beslut om 

lokalisering kunde fattas på nationell nivå. 

Figur 3. Sammanfattning av beslutsprocessen enligt Kingdons flödesmodell. 

Svaret på den första frågeställningen leder vidare till studiens andra frågeställning: 

Varför fick tunnelalternativet genomslag på den nationella politiska beslutsagendan? 

Det har i beslutsprocessen varit möjligt att spåra flera olika alternativ som presenterats som 

lösningar på dubbelspårsfrågan. Det som i analysen blir tydligt är att olika alternativ har 

framställts som det ”bästa” på olika sätt. Det alternativ som Banverket till en början förordade 

gällde en utbyggnad i befintlig sträckning, vilket motiverades ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv. Varbergs kommun och Länsstyrelsen kom däremot att driva tunnelalternativet 

som den bästa lösningen i relation till dess nyttor som inte räknades in i de 

samhällsekonomiska kalkylerna, det gällde bland annat miljö- och utvecklingsmässiga nyttor. 
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Det fanns också andra röster, föreningen Östra spåret menade exempelvis att alternativet som 

gällde en utbyggnad öster om staden skulle vara den mest lönsamma lösningen. 

Analysen visar att politiker på lokal nivå kom att driva idén om en tunnel som den enda 

tänkbara lösningen på dubbelspårsfrågan, vilket inte minst fick stöd av Länsstyrelsen. För att 

lösa de olika motsättningarna visar analysen att Banverket och Varbergs kommun, och senare 

även Region Halland och Jernhusen, inlett förhandlingar och tecknat olika avtal. Banverket 

som först bedömde tunnelalternativet som den minst lönsamma lösningen ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv, kunde efter förhandlingar ändra inställning och bedöma 

alternativet som den bästa lösningen med hänsyn till dess nyttor. Även om förhandlingar lett 

till att tunnelalternativet, inte minst enligt Stadsmiljötunneln, kunnat drivas vidare som det 

enda alternativet blir det i analysen också uppenbart att kostnaderna många gånger gjort 

situationen ansträngd, vilket under en period, till och med, fick dåvarande Banverket att 

överväga om en utbyggnad ens var nödvändig på sträckan. 

Med svar på studiens två frågeställningar är det nu läge att återanknyta till forskningsfrågan: 

Hur går det till när viktiga beslut fattas i en transportpolitisk flernivåfråga? 

Baserat på svaren i de två frågeställningarna är det möjligt att säga att planeringen av den nya 

järnvägsutbyggnaden både har varit en komplex och en tämligen fragmenterad process. 

Vägen fram till det studerade tillåtlighetsbeslutet har dels inneburit ett omfattande samspel 

mellan aktörer som inte alltid haft samma mål och intressen. I detta samspel har bland annat 

rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän inte varit särskilt tydlig, exempelvis har 

lokala politiker i Varbergs kommun engagerat sig i detaljfrågor om dubbelspårets dragning. 

Beslutsprocessens utveckling har också påverkats av olika förändringar och händelser på den 

politiska arenan. Det gäller exempelvis olika delbeslut och andra närliggande 

transportpolitiska beslut. Men vad dessa övergripande slutsatser egentligen kan säga om hur 

viktiga beslut blir till i andra infrastrukturprojekt av flernivåkaraktär är dock inte helt 

självklart. Även om det undersökta fallet beskrivits som ett representativt fall bland andra 

liknande projekt finns det, som tidigare konstaterats, svårigheter med att generalisera 

fallstudier. Ambitionen har, i första hand, därför varit att söka generalisera studiens slutsatser 

till teorier. I nästa kapitel förs en diskussion både i relation till studiens teoretiska 

utgångspunkter och i relation till den forskning som tidigare presenteras. 
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7 Avslutande diskussion 

I detta avslutande kapitel kommer studiens resultat att diskuteras utifrån det problemområde 

som inledningsvis redogjorts för och den forskning som tidigare presenterats. Därefter 

avrundas uppsatsen med några övergripande reflexioner om studien och dess resultat. 

Studien har med utgångspunkt i Kingdons (2014) flödesmodell visat hur en komplex 

transportpolitisk beslutsprocess, som involverar aktörer på flera olika samhällsnivåer, kan 

studeras. Denna ambition grundade sig bland annat på en efterfrågan om hur flödesmodellen 

kan användas i ett flernivåperspektiv (Rönnbäck 2008:206), vilket planeringen av nya 

järnvägar utgjorde ett gott exempel på. I relation till detta lyftes även en undran om 

policyentreprenörernas möjliga roll att verka i flernivåfrågor (Ibid). Kingdon (2014:passim) 

tilldelar policyentreprenörer en viktig roll både i policyflödet och i relation till 

sammanlänkningen av de olika flödena. Denna studie har visat att en flernivåfråga 

nödvändigtvis inte försämrar förutsättningarna för policyentreprenörer att genomdriva en idé i 

policyflödet. Däremot har inga framträdande policyentreprenörer gått att finna i relation till 

den avgörande sammanläkningen av flödena. Flödesramverket skulle i detta avseende fortsatt 

kunna utvecklas för att vidare studera om studiens slutledningar även stämmer överens med 

andra liknande fall. 

En annan ambition i studien har varit att mer övergripande tillföra nya insikter till den 

statsvetenskapliga diskussionen om komplexa transportpolitiska beslutsprocesser. Detta med 

ett nytt empiriskt material från ett i dag aktuellt fall. I avsnittet för den tidigare forskningen 

uppmärksammades bland annat John Hultén (2012) som i sin avhandling studerat spänningen 

mellan rationalism och pragmatism i den statliga infrastrukturplaneringen. Han visade bland 

annat hur medfinansiering fungerat som ett pragmatiskt instrument i infrastrukturplaneringen. 

I likhet med Hulténs anmärkningar visar denna studie hur framför allt Varbergs kommun, 

men även Region Halland och Jernhusen, kunnat använda medfinansieringsinstrumentet för 

att driva igenom en specifik idé; tunnelalternativet som lösning på dubbelspårsfrågan (Hultén 

2012:173). Enligt Hultén kan detta verka utmanande för rationalismens grundidé som i detta 

fall handlar om att driva projekt på samhällsekonomisk grund (ibid:174). Men instrumentet 

har inte fungerat som ett sätt att ”köpa sig före i kön”, något som ofta diskuteras i relation till 

medfinansieringen av den statliga infrastrukturen (Ibid). I detta fall har det snarare handlat om 

att kostnaderna för en tunnellösning varit höga i förhållande till andra studerade alternativ, 

vilket inte kunnat finansieras inom givna ekonomiska ramar. 
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I relation till diskussionen ovan faller det lämpligt att återanknyta till två studier av tidigare 

nämnda Falkemark (1999a) samt Blomquist och Jacobsson (2002). Gemensamt har dessa 

uppmärksammat att låsningar ofta sker i planeringen av infrastrukturprojekt. Att så även varit 

fallet i det undersökta projektet skulle inte minst kunna kopplas an till de avtal som tecknats 

om en tunnellösning. Som i föregående avsnitt konstaterats har lokala politiker och ett fåtal 

sakkunniga haft en stor betydelse för detta. En närliggande diskussion som bör återanknytas 

till är den roll intresseorganisationer/föreningar kan tänkas ha spelat i relation till 

dubbelspårets lokalisering. Melin (2000) som i sin avhandling studerat 1998 års trafikpolitiska 

beslut har visat att organiserade intressen, på olika sätt, kunnat påverka det politiska utfallet 

(Melin 2000:272f). Två föreningar som i denna studie kunnat spåras var föreningen Östra 

Spåret och Hallands tågpendlarförening. Trots att uppsatsen inte primärt fokuserat på vilken 

roll intresseorganisationer har i transportpolitiska beslutsprocesser framkommer det i analysen 

att de två föreningarna, innan ett första avtal tecknades mellan Banverket och Varbergs 

kommun 1995, förordade två olika alternativ som båda inte innebar en tunnellösning. Detta 

verkar indikera att de två föreningarna har haft en marginell roll i beslutsprocessens 

utveckling. Det skulle däremot krävas en mer ingående analys av aktörsgruppen för att kunna 

dra några klara slutsatser, vilket inte varit aktuellt inom ramen för denna studie. 

Det har tidigare i uppsatsen även lyfts fram forskning som, på olika sätt, visat på 

flödesmodellens användbarhet för att förstå komplexa policyprocesser, det gäller både 

forskning inom transportområdet (Rönnbäck 2008), men också forskning inom andra 

politikområden (Johnson 2003; Knaggård 2009). En viktig del som kvarstår att avhandla 

handlar därför om att reflektera över modellens användbarhet i relation till det undersökta 

fallet. En utgångspunkt i studien var att använda flödesmodellen fram till det formella 

beslutsfattandet. I likhet med Johnson (2003) antogs det att beslut kunde ses som en 

sammanlänkning av problem, policylösningar och politik. Det har för studiens ändamål visat 

sig vara värdefullt att studera beslutsprocessen som olika flöden. I analysen blir det tydligt att 

beslutsprocessen inte har utvecklats som en linjär process såsom stipuleras i klassiska 

stegmodeller (jfr avsnitt 3.1). Det blev inte minst tydligt då exempelvis lokala politiker i 

Varbergs kommun har haft en framträdande roll i både policy- och politikflödet. Modellen har 

dock inte varit lika tillämpbar för att förstå det formella beslutsfattandet. Enligt Kingdons 

modell är det vanligtvis policyentreprenörer som sammanlänkar de olika flödena genom ett 

öppet policyfönster (Kingdon 2014:181f). Studien visar att det avgörande beslutet har varit ett 

resultat av ett samspel som länge pågått mellan policy- och politikflödet. Detta aktualiserar en 
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tidigare diskussion gällande flödenas förhållande till varandra, om flödena är oberoende av 

varandra eller inte (se avsnitt 3.2.1). I detta fall kan det sägas att det, i kontrast till 

ursprungsmodellen, har varit viktigt att se till förhållandet mellan flödena, snarare än till dess 

oberoende, för att förstå politikens utfall (jfr Kingdon 2014:227f). 

Förutom att uppsatsen utgör ett vetenskapligt bidrag till diskussionen om komplexa 

beslutsprocesser inom transportområdet har studien, som inledningsvis omnämnts, också velat 

lämna ett utomvetenskapligt bidrag. Min förhoppning är dels att berörd allmänhet, och andra 

som intresserar sig för transportpolitiska frågor, genom studien kan få en större förståelse för 

och/eller nya insikter om projektet och dess utfall. Dessutom hoppas jag att studien kan 

bereda tillfälle för politiker och tjänstemän att reflektera över frågor som behandlats i 

uppsatsen. En sådan fråga skulle kunna vara det samspel som skett mellan olika aktörer i 

planeringsprocessen. Om det finns några lärdomar att dra från det undersökta fallet, och vad 

som i så fall skulle kunna beaktas i det framtida arbetet med andra liknande projekt.  

Avslutningsvis kan det vara värdefullt att övergripande reflektera över studien och dess 

resultat. Ambitionen har varit att bidra med ökad förståelse för hur det går till när viktiga 

transportpolitiska beslut fattas. Studiens resultat har dels kopplats an till tidigare diskussioner 

om transportpolitiska beslutsprocesser, samtidigt som studien sökt besvara en lucka som 

öppnats upp i tidigare forskning med liknande teoretiska utgångspunkter. Det bör dock 

påpekas att en studie som denna, med avseende på tid och omfång, knappast kan fylla en 

fullständig förståelse för en ytterst komplex beslutsprocess. Det är därför slutligen viktigt att 

åter poängtera att studien inte har haft som ambition att vara heltäckande. Detta till trots har 

studien resulterat i ett antal intressanta slutledningar som jag hoppas kan inspirera för ett 

fortsatt statsvetenskapligt utforskande av transportpolitiska beslutsprocesser. 
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9 Bilagor 

Bilaga 1 

Sammanställning av skriftligt analysmaterial (kap. 5). 

Utredningar Innehåll År/datum 

VKB 86 – Utredning om Västkustbanan Delen Göteborg-

Veinge. 
Översiktlig utredning för norra delen av 

Västkustbanan (Göteborg-Veinge). Redovisar 

utbyggnadsförslag, kostnader och prioriteringar 

längs banan. 

1988-02-09 

Banutredning. Västkustbanan delen Varberg – Hamra. Innehåller tekniska beskrivningar kring olika 

bansträckningar. 
1992-12-07 

Västkustbanan Delen Varberg-Hamra. 

Miljökonsekvensbeskrivning december 1998. 

Miljökonsekvensbeskrivning som beskriver 

konsekvenser för två sträckningar; nollalternativet 

(ingen utbyggnad) och tunnelalternativet. 

1998 

 

Förstudie Västkustbanan Utbyggnad av dubbelspår delen 

Varberg – Hamra. 

Ny utredning enligt Miljöbalken och Lagen om 

byggande av järnväg. Förstudien tar upp 

utbyggnadsalternativ samt behandlar områden som 

teknik, ekonomi, miljö och utveckling. 

2000-02-15 

Förstudie Västkustbanan Utbyggnad av dubbelspår delen 

Varberg – Hamra 2001-01-31 (Beslutshandling). 
Beslutshandling som redovisar Banverkets 

inriktningsbeslut. 
2001-01-31 

Järnvägsutredning inklusive miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) Västkustbanan delen Varberg-Hamra. 
Utredningen tar upp utbyggnadsalternativ och 

behandlar områden som teknik, ekonomi, miljö och 

utveckling. Utredningen innehåller även en 

miljökonsekvensbeskrivning. 

2002-02-28 

Järnvägsutredning inklusive miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) Västkustbanan delen Varberg-Hamra 

(Beslutshandling – Pärm 1). 

Beslutshandling som tar upp Banverkets förordade 

utbyggnadsalternativ. 
2003-09-17 

Fastställelsehandling planbeskrivning Varbergstunneln, 
Västkustbanan, Varberg-Hamra. 

Järnvägsplan, del 1. 2016-12-01 

Offentligt arkivmaterial Typ av dokument/beteckning År/datum 

Banverket/Trafikverket   

Avtal. Dnr. 91-399/51 1995-03-15 

Västkustbanan, delen Varberg-Hamra. (Beslut 

Banverket.) 

Dnr. 96-936/91 1996-06-04 
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Yttrande avseende tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. 1 § 

miljöbalken Västkustbanan, delen Varberg-Hamra. 

Dnr. F03-3748/SA20 2006-05-19 

Genomförande- och finansieringsavtal avseende Varberg. Dnr. Fo8-8190/SA20 2009 

Tillåtlighetsprövning av ombyggnad av Västkustbanan, 

delen Varberg-Hamra. 

TRV 2010/23383 2013-02-25 

Samrådsredogörelse. Samrådsredogörelse tillhörande järnvägsplan, 

projektnummer 101107 

2016-03-30 

Varbergs kommun   

Yttrande över banutredning Västkustbanan, delen 

Varberg-Hamra. 

Dnr. 88/000383. KF § 158 1993-09-21 

Dubbelspårets dragning på sträckan Varberg-Hamra. Dnr. 94/000083 532 KF § 97 1995-06-20 

Dubbelspårsutbyggnad Varberg-Hamra. Skr. till Kommunikationsdepartementet 1996-06-11 

Dubbelspårsutbyggnaden Varberg-Hamra. (Kopia 

Trafikverket.) 
Dnr. 97-8/91 1996-12-18 

Översiktsplan 2000 för Varbergs kommun. Fördjupning 

för stadsområdet. 

KS 96/000373 212 2001-09-18 

Översiktsplan för Varbergs kommun. Fördjupning för 

stadsområdet. 

Beslutsunderlag för mark- och vattenområden 2010-06-15 

Övriga handlingar Typ av dokument/beteckning År/datum 

Om trafikpolitiken inför 1990-talet. Prop. 1987/88:50 1988 

Om investeringar i trafikens infrastruktur m.m. Prop. 1992/93:176 1993 

Varberg: behåll stationen i centrum, kräver 1000! Pressmeddelande från Hallands tågpendlarförening 1993-02-18. 

Allmänhetens inställning till den nya Västkustbanan. 
Resultat från enkätstudie 2000. 

Arbetsrapport 28, Göteborgs universitet 2001 

Tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av 

utbyggnad av Västkustbanan, delen Varberg-Hamra, 

Varbergs kommun. 

M2006/2259/F/M 2007-04-23.  

 

Tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av 

utbyggnad av Västkustbanan, delen Varberg-Hamra i 

Hallands län. 

M2006/2259/Me 2013-03-21 

Planprocessen. Trafikverkets hemsida 2016-12-15 
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Tilläggsavtal snart i hamn. Trafikverkets hemsida 2017-02-06 

Miljödomsansökan inskickad. Trafikverkets hemsida 2017-02-08 

Projekt Varbergstunneln. Varbergs kommuns hemsida 2017-05-02 

Tidningsartiklar Tidning År/datum 

Det blir en tunnel i Varberg. Hallands Nyheter 1995-03-15 

Ja till tågtunneln. Göteborgs-Posten 1995-03-22 

Banverkets chef besöker Varberg. Hallands Nyheter 1996-07-02 

Klart för tunnel under Varberg. Göteborgs-Posten 1996-12-18 

Fortsatt kamp mot tågtunnel. Väljarna uppmanas stödja 

politiker som säger nej till bygget. 

Göteborgs-Posten 1998-06-17 

Ingen folkomröstning om tunneln. Göteborgs-Posten 1999-04-20 

Därför upphävs beslut om Varbergstunneln. Hallands Nyheter 2017-05-12 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 1 - Trafikverket 

1. Vilken roll har du i verksamheten i dag? 

2. I vilken fas befinner sig projektet just nu? 

3. När och i vilket sammanhang uppmärksammades frågan om ett dubbelspår genom 

Varberg? 

- Vilket/vilka ”problem” skulle dubbelspåret lösa? 

4. Har händelserna i samband med byggandet av Hallandsåstunneln haft någon påverkan på 

hur planeringsprocessen utvecklades? 

5. Flera olika utbyggnadsalternativ av dubbelspåret har varit framträdande under åren. Kan du 

berätta lite om dessa? 

- Varför kom tunnelalternativet SMTÖ att få en sådan framträdande roll i planeringen? 
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6. Vad har varit projektets främsta utmaningar under planeringsprocessen? 

7. Hur har samspelet mellan inblandade parter fungerat? – Varbergs kommun, Länsstyrelsen 

med flera. 

8. Hur har (eventuella) intressemotsättningar hanterats i planeringsprocessen? 

9. Vilka möjligheter har det funnits för medborgare att delta i planeringsprocessen? 

- När hölls det första samrådet med medborgarna? 

10. Vad innebar miljöbalkens ikraftträdande för projektet? 

11. Kan du berätta lite om tillåtlighetsprövningen mellan 2006-2013? 

- Är det vanligt att en tillåtlighetsprövning sträcker sig över flera år? 

- Fanns det någon speciell anledning till att beslutet just kom i mars 2013? 

Bilaga 3 

Intervjuguide 2 - Varbergs kommun 

1. Vilken roll har du i verksamheten i dag? 

2. Vilken roll har kommunen i planeringen av dubbelspåret? 

- Vilken roll hade kommunen i projektets inledande stadier (1980/1990-talet)? 

3. När och i vilket sammanhang uppmärksammades frågan om ett dubbelspår i Varberg? 

4. Vilket/vilka ”problem” skulle ett dubbelspår lösa? 

5. Flera olika utbyggnadsalternativ av dubbelspåret har varit framträdande under åren. Kan du 

berätta lite om dessa? 

- Varför kom tunnelalternativet SMTÖ att få en sådan framträdande roll? 

6. Vad har varit projektets främsta utmaningar under planeringsprocessen? 

7. Hur har samspelet med Trafikverket och andra parter fungerat? 
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8.  Hur har (eventuella) intressemotsättningar hanterats från kommunens sida? 

9. Vilka möjligheter har det funnits för kommuninvånare att delta i planeringsprocessen? 

- När hölls det första samrådet med medborgarna? 

10. Hur har kommunen arbetat med projektet under tillåtlighetsprövningen 2006-2013? 

11. I vilket sammanhang kom beslutet om regeringens tillåtlighet 2013? 

Bilaga 4 

Intervjuguide 3 - Föreningen Östra Spåret 

1. Hur blev ni engagerade i frågan om dubbelspåret i Varberg? 

2. När och i vilket sammanhang bildades föreningen? 

3. Varför tror ni det är viktigt med ett dubbelspår genom Varberg?  

- Vilka ”problem” skulle dubbelspåret lösa? 

- Varför en utbyggnad i östlig sträckning? 

4. Vad har ni gjort för att påverka planeringsprocessen? 

5. Upplever ni at ni har haft något inflytande i planeringsprocessen? 

- Om ja, på vilket sätt? 

6. Känner ni till andra föreningar som engagerat sig i frågan? 

Bilaga 5 

Intervjuguide 4 - Arkitektfirma 

1. Hur och i vilket sammanhang kom ni i kontakt med dubbelspårsfrågan? 

2. Varför tror ni det är viktigt med ett dubbelspår? 

- Vilka ”problem” skulle dubbelspåret lösa? 
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3. Varför tror ni att tunnelalternativet SMTÖ fick en sådan framträdande roll? 

4. Vad har ni gjort för att påverka planeringsprocessen? 

5. Upplever ni at ni har haft något inflytande i planeringsprocessen? 

- Om ja, på vilket sätt? 

Bilaga 6 

Figuren nedan visar det undersökta projektets övergång till det nya planeringssystemet efter 

tillåtlighetsprövningen (Trafikverket 2016d). 

 

Källa: Trafikverket (2016d). 
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Bilaga 7 

Översiktskarta - projekt Varbergstunneln. 

 

Källa: Trafikverket (2016e). 
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