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Abstract 

The population of Stockholm has increased over the last few years and will continue to increase in the 
near future. In order to facilitate a continuing development of Stockholm the Metro will expand. The 
Metro expansion will run mostly underground and requires access to underground space. There are 
two different options to receive access either through three-dimensional property or easements. 
Depending on which method is used there are different consequences for the railway owner and the 
property owners.  

The purpose of this thesis is to describe the reasons for using either ownership or easements and the 
consequences of the choice, the effect an underground tunnel has on the property value, and if there is 
a difference in the effect on property value depending on which method is utilized.    

A qualitative study has been employed to answer the research questions. The research consisted of 
case studies and the interviews. Three cases have been studied; the cases are railway tunnels in 
Stockholm, Gothenburg and Malmö. Interviews have been held with the cadastral authorities in 
Stockholm, the Transportation administration, and a property evaluator specializing in infrastructure. 

The research concludes ownership is a more suitable for railways and makes the maintaining easier. 
However it can be considered more intrusive and thus the compensation received should be a little 
higher. The compensation values that Norell came up with are appropriate for the seized space.  
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Sammanfattning 
Det har skett en betydande folkökning i Stockholm under de senaste åren. För att kunna hantera 
ökningen ska tunnelbanan byggas ut. Stockholmsförhandlingen resulterade i planering och 
finansiering av ett antal nya sträckningar. Sträckningarna kommer mestadels att gå underjord och 
kräver markåtkomst och tillträde. För att tvångsvis få markåtkomst till järnvägstunnlar finns det två 
konkurrerande möjligheter antigen används tredimensionell fastighetsbildning eller servitutsrätt. När 
mark exproprieras eller på annat sätt tvångsvis överlåts ska ersättning utgå. Intrångsersättningen ska 
motsvara marknadsvärdeminskningen som intrånget gör.     

Syftet med studien är att jämföra överlåtelseformerna servitut och tredimensionell fastighetsbildning 
vid tvångsvis markåtkomst för järnvägstunnlar samt även bestämma lämplig ersättning för överlåten 
mark eller rättighet. En kvalitativ studie har används för att svara på syftet och frågeställningen. 
Metoden har inkluderat en undersökning av rättssituationen, fallstudier och intervjuer. Järnvägstunnlar 
i Stockholm, Göteborg och Malmö har studerats som lämpliga fall. I intervjuerna tillfrågades 
representanter från Stockholms Statliga och Kommunala lantmäteri, Trafikverket samt även en 
fastighetsvärderare. Frågorna som behandlades var om tunnelns intrång, lämplig ersättning och 
skillnaderna mellan servitut och tredimensionell fastighetsbildning.  

Undersökningen resulterade i att det är juridiskt möjligt att bilda både en tredimensionell fastighet och 
servitut men utifrån fallstudierna och intervjuerna har tredimensionell fastighetsbildning fördelar 
framför servitutsbildning. Eftersom järnvägsägaren blir fastighetsägare över tunneln så blir 
ansvarsfördeliningen tydligare vilket förenklar den framtida förvaltningen. När det gäller ersättningen 
bör den bestämmas utifrån den faktiska marknadsvärdeminskningen om det går men för de fastigheter 
där det är svårt att påvisa en värdeminskning kan schablonbelopp användas. Undersökningen kom 
fram till att intrånget blir lite större när tredimensionell fastighetsbildning används och bör resultera i 
lite högre ersättning.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Urbaniseringen sker aktivt i Sverige, uppemot 85 % av befolkningen bor i tätorter (SCB, 2017). Det 
här skapar ett behov av att bygga ut infrastrukturen i storstäderna. Speciellt i Stockholm där 
befolkningen ökar med omkring 46 personer om dagen (Stockholm, 2017). Det är viktigt att den 
kollektiva infrastrukturen byggs ut i tillräcklig omfattning för att tillfredsställa samhällets behov.  

Tunnelbanan är en viktig del i kollektivtrafiken i Stockholm (SLL, 2017). Det har inte skett någon 
tillbyggnad på Stockholms tunnelbana sedan 1985 och den senaste mer omfattande utbyggnaden 
skedde under 70 – talet då den så kallade blåa linjen byggdes. Stockholms läns befolkning har sen dess 
ökat med cirka 750 000 personer (Stockholms Stad, 2017; SLL, 2017). Dagens tunnelbana är inte 
dimensionerat för det här antalet vilket visar sig själv i form av flaskhalsar eller förseningar. Det finns 
ett behov av nya dragningar och stationer då det redan nu är underdimensionerat och med det 
planerade bostadsbyggandet ytterligare sätter press på systemet (SLL, 2017).  

Stockholmsförhandlingen var ett regeringstillsatt uppdrag med syfte att förhandla om Stockholms läns 
infrastruktur. Målsättningen var att säkerställa en samhällsekonomisk lönsam utbyggnad av 
tunnelbanan och en ökad bostadsbebyggelse. En del i uppdraget ingick att lämna förslag på 
finansiering. Förhoppningen är att förhandlingsarbetet effektiviserade genomförandet av 
tunnelbaneutbyggnaden (Stockholmsförhandlingen, 2017).  Stockholmsförhandlingen resulterade i 
fyra nya förgreningar. Den blåa linjen ska byggas ut och få två nya förgreningar en mot Nacka och en 
söderut. Den blåa linjen ska även byggas ut norrut där förgreningen till Akalla ska förlängas till 
Barkarby. Det ska även byggas ytterligare en linje till Solna den får namnet gula linjen 
(Stockholmsförhandlingen, 2013).  

De planerade utbyggnaderna är planerade att gå till största del underjord. För att få bygga underjord 
krävs rättighet till marken eller utrymmet. Tidigare användes servitut då det var den enda möjligheten 
till att permanent säkra underjordiskt utrymme. Idag finns det dock ytterligare en möjlighet, det är att 
bilda tredimensionella fastigheter. Det är skillnad för anläggningsägaren och fastighetsägaren 
beroende på hur det rättsligt löses. Tvångsvis markanspråk infrastruktur projekt kräver ska resultera i 
lämplig ersättning. Ersättningen ska motsvara fastighetsvärde minskningen. Det kan vara svårt att 
värdera det anspråkstagana utrymmet speciellt vid tunnlar eftersom utrymmet kanske inte annars hade 
används. Det är därför intressant om det uppstår skillnad i ersättning om olika metoder används.  

1.2 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka tvångsmöjligheter till att rättsligt säkra permanent 
utrymme till järnvägstunnlar. Fördelar och nackdelar med respektive metod kommer att undersökas. 
Vidare ska ersättning för utrymmet undersökas och hur ersättningsnivåerna skiljer sig beroende på 
vilken möjlighet som används.  

1.3 Frågeställningar  
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• Vilket alternativ bör användas i det här och liknande fall? 
• Vad finns det för anledningar att välja den ena eller den andra möjligheten?   
• Vilken ersättningsnivå är lämplig för utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm då servitut 

respektive tredimensionell fastighetsbildning används?  
• Blir ersättningen annorlunda beroende på val av överlåtelse? 

1.4 Forskningsgap 

Tredimensionell fastighetsbildning har studerats både innan och efter lagstiftningen lagstadgades. 
Innan lagen fastställdes handlade mycket av forskningen om behovet och vilka typer av situationer 
som juridiskt behövdes klargöras (Julstad, 1994). Efter att lagstiftningen lagstadgades har det även 
skett studier om användandet av tredimensionell fastighetsbildning och eventuella problem som 
uppstått (Julstad & Sjödin 2005; Tjäder 2011). Servitut är grundligt undersökt både som tunnel och 
andra ändamål. Inom officialservitut har fokus legat på väsentlighetsvillkoret och onyttiga servitut 
eftersom det ofta konfliktas om dessa områden. Även grundläggande generella studier har gjorts för 
servitut (Johansson 2005; Dahlberg & Pleym 2009).  

Lag om byggande av järnväg har studerats både innan den förändrades 2012 och efter. Dessa studier 
har till största delen varit beskrivande. De har beskrivit planeringsprocessen, eventuella tillstånd och 
även en del om markåtkomsten (Ekbäck 2010; Trafikverket 2012). Expropriationslagen är ett område 
som är väl studerat, både rättsreglerna och hur de används. Det har även skrivits om ägande och 
egendomsskyddet för fastigheter (SOU 2007:29; SOU 2008:99;Norlund & Nyström, 2013). Den här 
studien använder sig av kunskaperna från de tidigare studierna.  

Det har gjorts en liknande studie av jämförelsen mellan servitut och tredimensionell fastighetsbildning 
för järnvägstunnlar. Den studien var mer inriktad på markåtkomsten och den studien presenterade 
ingen konkret lösning eller rekommendation (Gustafsson & Högberg, 2010). Ytterligare så har sen 
dess ersättningen för både Citytunneln och Citybanan beslutats vilket gör att det nu finns mer material 
att studera.  

 

1.5 Disposition 
Det här avsnittet presenterar hur rapporten är strukturerad. I metoddelen beskrivs vilka metoder 
används samt teori och motivering bakom dessa. Kapitlet efter beskriver studieobjektet, bland annat 
utformingen och motiveringen. Delen efter är teoridelen här berättas det som är känt sen tidigare om 
servitut, tredimensionell fastighetsbildning och ersättning. Efterföljande kapitel behandlar relevanta 
tidigare rättsfall. I kapitlet fallstudier berättas om de jämförelsefall som används. Bakgrund, 
utformning, historia samt det fastighetsrättsliga tas upp för varje fall. Intervjuavsnittet presenterar 
resultatet av intervjuerna. I resultat och analysdelen presenteras resultaten och en analys av resultaten 
görs. Slutsatsen summerar resultaten av analysen.  
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2 Metod 
Den här studien är kvalitativ som betyder att det resultat som fåtts och den slutsats som genererats är 
delvis framtolkad av författaren. Tolkningen gör att resultaten riskerar att vara subjektiva. Det är dock 
inte lämpligt att utföra den här studien som en kvantitativ studie då det inte finns tillräckligt många 
fall som är jämförbara med studieobjektet för att kunna utföra en säkerställd kvantitativ studie. 
Frågeställningen är också sådan att det söks ett djup som en kvantitativ studie inte kan tillfredsställa 
(Denscombe, 2000).  

För att göra resultaten och slutsatsen från studien mer trovärdig har flera parallella metoder valts. Den 
rättsvetenskapliga metoden valdes som grund för att de val som görs i samband med 
järnvägsplaneringen måste tillåtas enligt lag och praxis. Fallstudierna valdes för att belysa alternativen 
och svårigheterna med huvudobjektet. Till sist har intervjuerna som syfte att klargöra de oklarheter 
som uppkommit i de tidigare metoderna.   

Studien har som syfte att assistera förvaltningens arbete med genomförandet av den nya tunnelbanan 
som ska byggas. Nybyggnationen valdes som studieobjekt för att det är samhällsekonomiskt viktigt 
och rättsvetenskapligt intressant.  

2.1 Rättsvetenskaplig metod 
Juridiken som vetenskap är benämnd rättsvetenskap och omfattar rättsreglerna och dess tillämpningar. 
I den här vetenskapen inkluderas även rättsprocesser och rättskällor. Det här är en praktisk vetenskap 
som syftar till att tillhandahålla anvisningar om förhållandet mellan parter och hur rättsliga situationer 
ska lösas. Det här sker med hjälp av den rättsvetenskapliga metoden (Eklund, 2008).  

Fastighetsbildningslagen reglerar både servitut och fastighetsbildning. Lagen har studerats i detalj för 
att hitta viktiga skillnader och förutsättningar för bildandet av servitut respektive tredimensionell 
fastighet. För samhällsviktiga projekt används ersättningsreglerna i expropriationslagen. Lagen har 
studerats för att hitta de viktiga faktorerna vid ersättningsbestämmande. För att komplettera lagtexten 
har även litteratur, förarbeten och även en del avhandlingar har studerats.   

2.2 Fallstudier 
Vid kvalitativa studier är fallstudier en metod att på djupet studera en viss företeelse. Det krävs att 
fallen som studeras är fristående enheter för att kunna hänvisa resultat till studien. Jag har använt en så 
kallad retrospektiv fallstudie. Det betyder att en tidigare förändringsprocess studeras i efterhand med 
hjälp av dokument, intervjuer och observationer (Denscombe, 2000).  

I den här studien har syftet varit att studera processen att genomföra en tunnel. Det här har gjorts 
genom att studera tre specifika fall av tunnelbyggen i urbana miljöer. Den här typen av infrastruktur är 
specifik vilket gör att det finns ett begränsat antal fall. I Sverige finns det tre fall som liknar 
studieobjektet och dessa har studerats. Fallen är citytunneln i Malmö, Citybanan i Stockholm och 
Västlänken i Göteborg. Det som är gemensamt för dessa fall och även för studieobjektet är att det är 
en järnvägstunnel underjord som går under stadsmiljö. Den befintliga tunnelbanan kommer inte att 
studeras trots likheterna med studieobjektet på grund av dess osäkra rättsläge. Fallstudierna har till 
största delen inneburit dokumentationsstudie av järnvägsplaner, lantmäteriförrättningar och 
informationsunderlag.   

2.3 Intervjuer 
Intervjuerna har som funktion att förklara hur rättskällorna ska tolkas samt även agerandet i de tidigare 
fallen. Intervjuerna är så kallade semistrukturerade vilket betyder att frågorna är öppet ställda för att få 
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svar på frågeställningarna under en konstruktiv konversation (Denscombe, 2000). Frågorna handlade 
om fördelar med tredimensionell fastighetsbildning och servitut, värdeminskning på utsatt fastighet på 
grund av respektive alternativ, tidigare schablonvärden samt framtida schablonanvändning. 

Intervjuerna är gjorda med olika personer i processen. Lantmäterimyndigheterna i Stockholm både det 
statliga och det kommunala har intervjuats på grund av myndigheternas funktion i fastighetsbildning. 
Trafikverket är ägare för största delen järnväg i Sverige och den ansvariga myndigheten för 
planerande och byggande av järnväg. Av den anledningen intervjuades en representant från 
trafikverket. Det har även genomförts intervju med en auktoriserad fastighetsvärderare då intresset för 
den här studien har varit delvis på ersättningsbesluten som tas i samband med markåtkomsten.  

 

2.4 Källkritik 
Studien kan anses pålitlig eftersom flera metoder har används och resultatet från metoderna har 
sammanfallit väl.  Arbetet hade kunnat få en högre tillförlitlighet om exempelvis fler personer hade 
blivit intervjuade. Människor som inte har blivit intervjuade men som hade bidragit bland annat det 
kommunala lantmäteriet i Nacka och projektansvariga för Citytunneln och Västlänken. En annan kritik 
i arbetet är att citybanan fått mer fokus än de andra fallen för att det ligger i Stockholm så personer här 
har arbetet med det bl.a. människor som har blivit intervjuade. Det är dock inte ett jättestort problem 
då studieobjektet (nya tunnelbanan) också ligger i Stockholm. Vidare har studien använd sig av källor 
som kan anses tveksamma i de fall där ett bättre alternativ saknas. Exempelvis har tingsrättsfall 
används för att tolka lagtext och planbeskrivningar har används för att beskriva vissa projekt.  
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3 Studieobjekt 
För att hantera befolkningsökningen i Stockholmsregionen tillsattes en förhandlingsgrupp av 
regeringen i syfte att förhandla med kommunerna angående en utbyggnad av tunnelbanan. Den 
förhandlingen som även kallas Stockholmsförhandlingen resulterade i en överenskommelse mellan 
regeringen och de fyra kommunerna Järfälla, Nacka, Solna, och Stockholm. Den överenskommelsen 
gav 78 000 planerade nya bostäder och fyra nya tunnelbanesträckningar. Dessa nya sträckningar är 
uppdelade på tre delprojekt som kommer att tillföra den befintliga tunnelbanan med cirka 20 km 
spårväg och 10 nya stationer. Detta kommer att kompletteras med ett fjärde delprojekt som omfattar 
utbyggnaden av en depå. Syftet med förhandlingen var att lösa finansieringen för tunnelbanebygget 
samt att öka bostadsbeståndet i Stockholm (Stockholmsförhandlingen 2013). 

 

 

  

3.1 Behov 
Befolkningen har ökat i Stockholm med 30 % sen den senaste tunnelbanesträckningen öppnade och 
mer än sex gånger mer än när den första tunnelbanelinjen öppnades 1950 (SCB 2017). För att kunna 
stödja ett ökat bostadsbyggande i Stor Stockholm krävs att det finns kollektiv trafik som kan 
tillfredsställa det utökade resebehovet. Tunnelbanan har varit sen den öppnade den centrala kollektiva 
reselösningen och de boende i Stockholm är beroende av dess fungerande. Fram till 2030 ska 140 000 
nya bostäder byggas i länet. Det här gör att tunnelbanenätet behöver förstärkas för att tillfredsställa de 
ökade transportbehovet i Stockholm (SLL 2016).  

Figur 1: Framtidens Spårtrafikkarta, 2017, SLL 
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3.2 Process  
När Stockholmsförhandlingen var avklarad genomfördes samråd med boende, kommuner myndigheter 
och andra berörda. Samråden behandlade stationslägen och sträckningar. Samrådet följdes av en 
lokaliseringsutredning under 2015 som skedde parallellt med påbörjade markundersökningar. Under 
2016 utfördes samråd angående järnvägsplanen för sträckningarna.  

Under 2017 kommer tillståndsansökan att lämnas in till mark och miljödomstolen. Domstolen prövar 
bortledning av grundvatten och även buller och vibrationer. Efter det kommer järnvägsplanen att 
ställas ut för granskning. I slutet av 2017 kommer upphandlingarna av entreprenörerna påbörjas. 
Under 2018 antas att mark och miljödomstolen ger tillstånd samt att järnvägsplanerna fastställs. När 
dessa två moment är avklarade kan sträckningarna börja byggas. Den förväntade byggtiden är 6 år 
(SLL, 2017).   

3.3 Utformning 
Projektet har delats upp i fyra delprojekt. Det första är Blå linjen till Nacka och Söderort. Den omfattar 
två förgreningar på den blåa linjen. En förgrening går till Nacka den andra går till Sockenplan och tar 
över den gröna sträckningen till Hagsätra. Den andra är Blå linjen till Barkarby. Det är en förlängning 
av linjen till Akalla med två stationer Barkarbystaden och Barkarby. Den tredje är Gula linjen till 
Solna. Den dragningen kommer att börja i Odenplan och sluta i Arena staden. Det sista projektet är en 
utbyggnad av Högdalsdepån. Detta för att de nya sträckningarna ökar antalet tåg vilket ökar behoven 
för tågdepån (SLL 2017).   

3.3.1 Blåa linjen till Nacka och Söderort 
Sträckningen omfattar 11 km spårtunnel varav 2.3 km är dubbelspårig. Spårsträckningen börjar i 
stationen Kungsträdgården den kommer sedan att gå till den nya stationen Sofia. Efter Sofia kommer 
sträckan att dela sig med två förgreningar en åt öster mot Nacka och en söderut mot Hagsätra. Den 
östra förgreningen går till Hammarby Kanal och vidare till Nacka Centrum. Den andra förgreningen 
går till Gullmarsplan för att sedan kopplas ihop till nuvarande Gröna linjens Hagsätra gren. Nacka 
förgreningen tillför fyra nya stationer förutom Sofia. Dessa är Hammarby Kanal, Sickla, Järla och 
Nacka Centrum. Förgreningen söderut bidrar till en ny station Slakthusområdet som ligger mellan 
Gullmarsplan och Sockenplan (SLL 2016).     

3.3.2 Blåa linjen till Barkarby 
Grenen till Akalla på den blåa linjen kommer att få två nya stationer som tillsammans genererar en 4 
km lång spårsträcka. Denna spårsträcka kommer att gå helt underjord för att minska störningarna på 
omgivningen och ge möjlighet att utveckla en ny stadsdel. Stationerna som skapas är Barkarbystaden 
och Barkarby station. Barkarby station som kommer att ligga i anslutning till den befintliga 
pendeltågsstationen (SLL 2015 a).  

3.3.3 Gula linjen 
Den här delen omfattar den nya linjen även kallad Gula linjen som ska gå från Odenplan till 
Hagastaden. Två nya stationer kommer att byggas Arenastaden och Hagastaden. Den här linjen har 
anslutning till Gröna linjen via stationen Odenplan. Hagastaden kommer att få fyra uppgånger en i 
södra änden av plattformen och 3 i norra. Dessa kommer att vara mot kvarteret Isotopen i söder, Nya 
karolinska, Hagaplan, samt Karolinska Institutet i norr. Arenastaden kommer att få två uppgångar en 
mot Arenastaden väster om Dalvägen i norra änden av plattformen och en mot 
Hagalundsbostadsområde i söder med direkt anslutning till tvärbanans station.   
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3.3.4 Depå 
Resultatet av de nya linjerna är fler tåg i körning vilket kräver en större depå för att förvalta och 
förvara tågen. För att kunna hantera det utökade behovet valdes att bygga ut Högdalsdepån. Den 
kommer fortsättningsvis att hantera tågen för Blå och Gröna linjen. Utbyggnaden kommer att ske 
mestadels underjord och resultera i 14 nya uppställningsplatser. Utbyggnaden omfattar 2.5 km 
anslutningsspår samt 1.5 km uppställningsspår. Ytterligare så kommer utbyggnaden bidra till 10 
verkstadsplatser för tågunderhåll på Gröna och Blå linjen. Den här utbyggnaden har en planerad 
byggstart 2018 och förväntas ta 5 år att bygga (SLL, 2017).   

3.4 Markåtkomst 
Parterna har i genomförandeavtalet kommit fram till att markåtkomsten för tunnlarna ska fås med 
hjälp av servitut (SLL, u.å.). Det här handlar dock om ett officialservitut vilket innebär att lantmäteriet 
ska pröva om det blir ett lämpligt servitut. Ersättningsbeslutet är inte taget än och kommer att prövas 
av lantmäterimyndigheten samtidigt som marköverlåtelsen sker (Graner, 2017).  

3.4.1 Pilotprojektet 
Byggandet av nya tunnelbanan är ett stort projekt som är helt beroende av förmågan att kunna överlåta 
utrymmet som behövs för tunneln och skyddszonen. Det finns olika åsikter om vilken typ av 
överlåtelse som är bättre servitut eller tredimensionell fastighetsbildning. Genomförandeavtalen och 
den kommande järnvägsplanen utgår ifrån att överlåtelsen sker med servitut. Det finns dock en risk att 
det här inte tillåts av de inblandande lantmäterimyndigheterna. Då det inte tillåts av lantmäterierna kan 
inte projektet fortskrida vilket leder till förseningar och ökade kostnader. Landstinget vill av den 
anledningen prövas markåtkomstens möjlighet med hjälp det så kallade pilotprojektet (Graner, 2017).  

Pilotprojektet är en kort spårdelsträcka på den nya gula linjen mellan stationen Odenplan och 
Hagastaden. Sträckan valdes för att det är en helt ny spårsträcka, den är inom en stödjande detaljplan 
samt att den omfattas av Stockholms Kommuns Lantmäteri. Den grundläggande tanken är att om mark 
och miljödomstolen prövar och godkänner prövosträckan som servitut kommer 
lantmäterimyndigheterna i senare skeden att följa domstolens dömande.  

3.4.1.1 Händelseförloppet 
Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) och Stockholmsstad ansöker om servitutsbildning för 
prövosträckan. Stockholms Kommunala Lantmäteri (KML) kommer att pröva servitutslösningen och 
antigen godkänna lösningen eller inte. Då de godkänner lösningen kommer servitutet att bildas. Detta 
är delvis positivt eftersom det betyder att KLM godkänner lösningen. Det leder dock till att det inte 
sker en prövning i mark och miljödomstolen (MMD) vilket gör att man riskerar att någon av de andra 
lantmäterimyndigheterna inte godkänner servitutslösningen och vägrar att bilda servitutet.  

Då KLM nekar servitutslösningen kommer parterna att överklaga till domstolen. MMD kan bestrida 
KLMs beslut och godkänna servitutet eller stödja KLMs beslut och neka servitutet. Det FUT hoppas 
på är att domstolen dömer till deras fördel och hänskjuta beslutet till lantmäteriet med syfte att bilda 
servitutet. När den här processen är färdig kommer framtida servitutsbildningar att ske med mindre 
friktion. Det finns en risk att MMD stödjer KLMs beslut och då kommer inget servitut att bildas. Då 
MMD stödjer KLM kommer parterna att antigen behöva ändra järnvägsplanen så att markåtkomst fås 
via tredimensionell fastighetsbildning eller överklaga mark och miljödomstolens beslut. 

När processen har kommit till det här stadiet kan parterna anse att det inte är värt att fullfölja 
processen utan går med på att bilda en 3D – fastighet. FUT kommer att ansöka om prövningstillstånd 
till Mark och miljööverdomstolen (MÖD) om parterna väljer att fortsätta processen. Domstolen kan 
välja att inte ge prövningstillstånd då kommer järnvägsplanerna att behöva ändras. Vid prövning kan 
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MÖD antigen döma som de tidigare instanserna och tvinga fram 3D – lösningen eller godkänna 
servitutslösningen och hänskjuta beslutet tillbaka till lantmäteriet. Parterna kommer inte att överklaga 
frågan vidare utan det beslut som MÖD tar bestämmer hur parterna kommer att fortsätta sin planering 
(Graner, 2017).    

 

3.4.2 Promemoria angående valet mellan 3D och servitut för tunnelbana 
Advokaten Thomas Underskog blev ombedd att undersöka konsekvenserna av valet mellan 
tredimensionell fastighetsbildning och servitut för att säkerhetsställa rättigheten för tunnelbanan. Det 
som skall undersökas är de rättsliga förutsättningarna som gäller för olika de olika fastighetsrättsliga 
instrumenten. Även skillnader i risker eller tidsåtgång för alternativen ska undersökas. Ytterligare ska 
de fastighetsrättsliga konsekvenserna av valet undersökas med hänsyn till det befintliga 
tunnelbanenätet. Det befintliga nätet är upplåtet med nyttjanderätt och i stora delar redan säkrade med 
servitut. Det som ska övervägas är om den här frågan påverkar handläggnings och genomförandetiden.  

Resultatet av undersökningen är att tunneln bör säkras rätt med hjälp av tredimensionell 
fastighetsbildning kompletterat med servitut för skyddszon och andra rättigheter. Den här lösningen är 
att föredra då ägande löser markåtkomstfrågan på ett mer heltäckande sätt samt är konsistent med 
befintliga järnvägar. Anledningen till att inte även skyddszonen skall ingå i ägandet är att det kan 
anses vara en för ingripande åtgärd.  

Det existerar en relativt liten skillnad på alternativen i avseende på risk och tidssynpunkt. Det är dock 
viktigt att planen redovisar en motivering för de val som gjorts för att kunna uppfylla kraven i LBJ 
samt FBLs krav om tredimensionell fastighetsbildning. Förarbetena till LBJ tillåter uppdelandet av 
planer och genomförande därmed torde inte den befintliga tunnelbanan få konsekvenser för den 
nyblivna. Även det faktum att servitutet för den befintliga tunnelbanan upplåtits under en tid där 
tredimensionell fastighetsbildning inte var tillgängligt stödjer detta (Underskog, 2017).  
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4 Teori 

4.1 Lag om byggande av järnväg 

4.1.1 Allmänt om lagen 
Lagen om byggande av järnväg träddes i kraft 1996. Innan dess användes expropriationslagen för att 
pröva tillåtligheten och åtkomsten till den behövliga marken. Då var järnväg det vanligaste ändamålet 
inom kommunikationsändamål i expropriationslagen. Lagen om byggande av järnväg reglerar 
förutsättningarna och formerna för planering, markåtkomst och byggande av järnvägar. 

4.1.2 Järnvägsplanering 
Järnvägsplaneringen kan delas in i en långsiktig planeringsfas samt en mer genomförandeinriktad 
projektanknuten planeringsfas. Den långsiktiga planeringen sträcker sig 12 år framåt och samordnas 
med riksdagens budgetbeslut. Syftet med den långsiktiga planeringen är att identifiera brister i 
transportinfrastrukturen och föreslå generella åtgärder för att avhjälpa bristerna. Den projektanknutna 
planeringen är en sammanhållen planeringsfas som resulterar i en järnvägsplan (SOU 2010:57).  

Järnvägsplaneringen ska föregås av en åtgärdsvalstudie där problemsituationen analyseras och olika 
lösningar utreds utifrån den s.k. fyrstegsprincipen. Studien är en transportslagsövergripande analys 
som ger järnvägsbyggaren goda möjligheter att samverka med kommunernas planering. 
Kommunernas bebyggelseplaner är en viktig utgångspunkt för järnvägsbyggandet då det påverkar 
framtida järnvägsbehov (prop. 2011/2012:118).  

Det finns ett antal skydd för allmänna och enskilda intressen som också måste uppmärksammas vid 
planeringen av järnvägsbyggen. Enligt LBJ 1:3 ska miljöbalkens hänsynsregler, reglerna om mark och 
vattenhushållning samt miljöbalkens miljökvalitetsnormer tillämpas då lämpligheten prövas. Samma 
kapitel fjärde paragrafen säger att järnvägen ska byggas så att syftet uppfylls med minsta intrång och 
med minst olägenheter utan oskälig kostnad. Efterföljande paragraf säger att järnväg inte får byggas i 
strid med detaljplan, områdesbestämmelser, naturvårdsföreskrifter eller andra bestämmelser om mark 
och byggande. Mindre avvikelser kan tålas då bestämmelsens syfte inte motverkas (LBJ 1:4). 

Byggande av järnväg inkluderar både byggandet av en ny järnvägsanläggning och ombyggnaden av en 
befintlig. Åtgärder som ingår i byggandet av järnväg måste genomgå den fysiska planprocessen. Vissa 
åtgärder är dock undantagna från detta krav (LBJ 1:2). När verksamheten som bedrivits på 
järnvägsanläggningen upphör är den som bedrivit verksamheten skyldig att vidta åtgärder för att 
återställa berörda områden (LBJ 1:8).    

4.1.3 Regeringens tillåtlighetsprövning 
Järnvägsprojekt som kan antas få en betydande påverkan på omgivningens naturmiljö eller människors 
hälsa skall tillåtlighetsprövas av regeringen (MB 17:1). Trafikverket skall underrätta regeringen 
årligen om de projekt som kan behövas tillåtlighetsprövas (MB 17:5). Regeringen kan även bestämma 
att en viss typ av projekt måste tillåtlighetsprövas (Ekbäck, 2010). 

När ett projekt ska tillåtlighetsprövas ska ärendet överlämnas till regeringen med yttrande från 
järnvägsbyggaren. Ärendet ska överlämnas när de olika alternativen har undersökts och rangordnats. 
Det överlämnade ärendet ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning och det övriga underlag som 
behövs för tillåtlighetsprövningen (LBJ 2:8). 
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Beslutet som regeringen ger avser om projektet får genomföras, vilken terrängkorridor som regeringen 
har valt, samt eventuella villkor för att tillgodose allmänna intressen. Dessa åtgärder brukar avse 
åtgärder som minskar störningar och skyddar känsliga miljöer. Projekt som inte tillåts sätts antigen på 
remiss eller måste förändras på något sätt. Exempelvis kan regeringen anse att en annan sträckning än 
de föreslagna är bättre eller att järnvägen kan utformas på ett mer lämpligt sätt (SOU 2010:57). 

4.1.4 Järnvägsplan 
Den som avser att bygga en järnväg ska upprätta en järnvägsplan. Detta gäller för alla fall förutom vid 
anläggande av industri eller hamnspår på egen mark (LBJ 2:1). Syftet med planen är att reglera i detalj 
lokalisering och utformning av järnvägen. Vid utarbetandet av järnvägsplanen ska samråd hållas med 
länsstyrelsen, berörda kommuner och enskilda som blir särskilt berörda. Samrådet ska avse järnvägens 
lokalisering, utformning och miljöpåverkan (LBJ 2:2). Länsstyrelsen ska under samrådet pröva om 
projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (LBJ 2:4).  

När projekt bedöms medföra en betydande miljöpåverkan måste en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas som en del av planeringsarbetet. En ytterligare konsekvens är att samrådskretsen ökar till att 
inkludera även den del av allmänheten som påverkas, berörda organisationer samt övriga statliga 
myndigheter (LBJ 2:2). När samråden är klara skall en samrådsredogörelse framställas. Den ska 
innehålla alla synpunkter som kommit upp samt hur de har hanterats av järnvägsbyggaren (LBJ 2:9).   

Samråd angående projektets utformning eller lokalisering behöver inte ske om järnvägen redan har 
prövats i en detaljplaneprövning (LBJ 2:6). När planerings och samrådsarbetet är färdigt ska 
järnvägsplanen och dess underlag kungöras och granskas (LBJ 2:12). Järnvägsplanen ska innehålla en 
karta över området som planen omfattar. Kartan ska visa järnvägens sträckning samt även den mark 
eller de rättigheter som järnvägen kräver. Utöver kartan skall järnvägsplanen också redovisa 
skyddsåtgärder och försiktighetsmått som ska tas för att förebygga störningar från anläggningen eller 
trafiken. Då planen tillåter åtgärder som annars behöver bygglov eller tillstånd enligt miljöbalken ska 
dessa också framföras. Tillsammans med planen ska det finnas med en motivering av valet av 
lokalisering och utformning samt samrådsredogörelsen. När en MKB har upprättats i samband med 
planen ska den också bifogas (LBJ 2:9).  

När granskningstiden har gått ut ska järnvägsplanen fastställas. Trafikverket prövar fastställelsen i 
samråd med länsstyrelsen. Prövningen sker med hänsyn till samrådsredogörelsen samt 
miljökonsekvensbeskrivningen som vid behov har framtagits. När länsstyrelsen och trafikverket har 
olika åsikter ska frågan om prövning hänskjutas till regeringen (LBJ 2:15). 

Trafikverkets beslut att fastställa en järnvägsplan kan överklagas till regeringen (LBJ 5:1). 
Regeringens beslut kan dock endast överklagas av formella felaktigheter i enlighet med lag om 
rättsprövning av vissa regeringsbeslut. De som kan överklaga beslutet är fastighetsägare eller andra 
som blir drabbade av beslutet (Ekbäck 2010) samt även ideella föreningar som uppfyller kraven i 
miljöbalken (LBJ 5:1 a). Regeringen kan vid överklagande besluta att anta järnvägsplanen eller sätta 
den på remiss. Regeringen kan även välja att inte pröva frågan och anta järnvägsplanen utan prövning. 
En fastställd järnvägsplan ger rättsliga konsekvenser. Ägaren av anläggningen får med hjälp av 
rättsliga prövningar ta i anspråk den mark som behövs både tillfälligt och permanent. Den planerade 
järnvägen ska byggas på det sätt som beskrivs (Ekbäck, 2010).    

4.2 Markåtkomst 
Järnvägsplanen skapar tillåtlighet för järnvägsprojektet och motiverar behovet av markåtkomsten. Den 
ger dock inte markåtkomst i sig själv utan det fås i en separat process. Den processen prövar 
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markåtkomsten med hänsyn till järnvägsplanen och vilken ersättning som ska utgå för marken eller 
rättigheten (Norell, 2007).  

4.2.1 Äganderätt 
Äganderätten är en idé om ett rättighetsanspråk på materiell eller immateriell egendom. Ägaren har 
med hjälp av rättigheten befogenheter att förfoga över sin egendom. I äganderätten ingår även rätten 
att utesluta andra från att använda egendomen samt rätten att överlåta egendomen med tillhörande 
äganderätt till någon annan. Ägande är den mest långtgående formen av förfoganderätt och är hämmad 
endast av lag. (Magnusson, 2015). 

John Lokes egendomslära är den teoretiska utgångspunkten för äganderätten. Loke anför genom läran 
att egendom skall innefatta samtliga rättigheter som en individ kan avyttra och inte enbart innefatta 
fysisk egendom. Loke ansåg att en individ har rätt till egendom som uppkommit ur den individens 
arbete även om juridiken i landet inte stödjer detta. Lokes lära svarar på två frågor om äganderätten 
dels hur den uppstår och dels varför den uppstår. Svaren är att äganderätten uppstår ur arbete och den 
uppstår för att individen tillför en värdeökning till egendomen genom sitt ägande (Magnusson, 2015).  

Det finns lite olika definitioner på äganderätten. Definitionerna har gemensamt att rätten ger individen 
frihet att använda sin egendom inom de ramar som lagen ställer upp. Äganderätten är tillskillnad från 
andra rättigheter enligt Europa konventionen politiskt färgad då det är basen för marknadsekonomin. 
Äganderättens utformning är starkt kopplat med förhållandet mellan staten och den enskilda. I Sverige 
delas egendom i lös och fast egendom. Definitionen för fast egendom är ”Fast egendom är jord och 
den delas in i fastigheter” – JB 1:1. Objekt som är fastighetstillbehör enligt JB är också fast egendom. 
Lös egendom har däremot ingen definition utan det som inte är fast egendom är lös egendom 
(Björklund & Walldén, 2016).  

4.2.2 Egendomsskydd 
I Sverige medför äganderätten ett egendomsskydd. Skyddet regleras i Europeiska konventionen 
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) 
första tilläggsprotokollet artikel 1 och även i regeringsformen. Dessa är utryckta med viss skillnad 
men gemensamt säger det att den ens egendom ska lämnas oberörd utom i de fall där det förekommer 
allmänt intresse (RF 2:15). Varje persons egendom ska vara skyddad för att det ska vara ekonomiskt 
fördelaktigt att arbeta och investera för att förbättra sin egendom (Magnusson 2015). 

Dock krävs det ofta specifika fastigheter för att utveckla ett område med infrastruktur och annat 
byggande. Fast egendom går inte att flytta på vilket sätter ägaren av specifika fastigheter i monopol 
situationer vid överenskommelser. Det här gör att om allt byggande skulle kräva frivilliga 
överenskommelser skulle den resulterande markanvändningen bli sämre och infrastruktur projekt 
skulle bli dyrare och mindre tidseffektiva. När det existerar ett allmänt intresse kan det vara lämpligt 
med tvångsvis markåtkomst (Björklund & Walldén, 2016). I Sverige finns det två sätt att få mark eller 
rättigheter tvångsvis. Den ena metoden är expropriation i domstol den andra metoden är 
fastighetsbildning i en lantmäteriförrättning (Ekbäck, 2007).  

4.2.3 Expropriationslagen 
Fastighet eller del utav fastighet kan exproprieras med hjälp av expropriationslagen. Expropriationen 
kan avse ägande, servituts- eller nyttjanderätt. Lagen kan även användas för att upphäva eller begränsa 
särskild rätt till fastigheten (ExL 1:1). Tomträtter och anläggningar ingår i den här lagen i egendom 
som kan exproprieras (ExL 1:2). Det är ovanligt att tvångslagstiftningen används men den har som 
syfte att utjämna monopol situationen till en mer marknadsmässig förhandling (Norlund & Nyström, 
2013). 
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Exproprianten är den som ansöker om expropriationen. Det kan vara stat, kommun eller även privata 
näringsidkare. Då det är en privat expropriant krävs det att den parten kan försäkra om att marken blir 
ändamålsenligt använd (Norlund & Nyström, 2013). Expropriaten är den part som får sin egendom 
exproprierad. Samtliga fastighetsägare riskerar att få sin egendom exproprierad. Det här inkluderar 
juridiska personer, utlänska ägare samt även statligt ägda bolag. Den enda skyddade egendom är den 
som staten äger (Björklund & Walldén, 2016).   

Expropriation ska inte ske om ändamålet kan tillgodoses på annat sätt. Vidare ska fördelarna genom 
expropriationen överväga de kostnader eller olägenheter som expropriationen skapar (ExL 2:12). Den 
som önskar att expropriera är skyldig att först förhandla med berörda fastighetsägare. Förhandlingarna 
ska omfatta ett seriöst bud för marken eller rättigheten och rimlig tid för fastighetsägaren att svara 
(Norlund & Nyström, 2013).  

Expropriationstillstånd prövas av regeringen men kan i vissa fall överlämnas till länsstyrelsen eller 
annan myndighet om ärendet exempelvis är av mindre vikt (ExL 3:1). Tillstånd ska lämnas endast om 
villkoren i expropriationslagen är uppfyllda. Efter att tillstånd ges ska den sökande skicka in en 
stämningsansökan till mark och miljödomstolen (SOU 2008:99) 

4.2.4 Fastighetsbildningslagen 
Det är betydligt vanligare att fastighetsbildning används än expropriation för att tvångs ta mark (SOU 
2007:29). Fastighetsbildning är när fastighetsindelningen ändras, servitut bildas eller förändras, samt 
även överförande av byggnader eller anläggningar från en fastighet till en annan (FBL 1:1 1 st.). 
Fastighetsindelningen förändras vid fastighetsreglering då fastigheter ombildas eller vid nybildning då 
nya fastigheter skapas (FBL 2:1).  Fastighetsbildning prövas i en lantmäteriförrättning av 
lantmäterimyndigheten. En lantmäteriförrättning utförs av en förrättningslantmätare (Lantmäteriet, 
2017).  

Resultatet av fastighetsbildning är att varje fastighet ska vara varaktigt lämpad för sitt ändamål (FBL 
3:1). Samtliga åtgärder ska resultera i lämpliga fastigheter även fastighetsreglering och 
servitutsbildning. Huruvida fastigheten är lämplig är knuten fastighetens ändamål vilket vidare betyder 
markens avsedda ändamål (Lantmäteriet, 2017). Ett annat grundläggande krav är att en 
fastighetsbildningsåtgärd inte får strida mot gällande planer (FBL 3:2).  

Rätt att påkalla fastighetsreglering har fastighetsägare som berörs av regleringen samt även kommun 
och länsstyrelsen (FBL 5:3). Fastighetsreglering ska ske för att skapa lämpligare fastighetsindelning 
och bättre markanvändning. En fastighetsregleringsåtgärd får endast ske om fördelarna överväger 
nackdelarna och kostnaderna (FBL 5:4). Den fastighet vars ägare ansökte om regleringen måste 
förbättras för att åtgärden ska genomföras (5:5).  

Fastighetsbildningslagen är anpassad för att användas när järnvägsfastigheter ska skapas eller 
ombildas. Det har ansetts vara bättre att låta lantmäterimyndigheten pröva markåtkomsten hellre än 
domstolen (SOU). Förbättringsvillkoret (FBL 5:5), byggnadsskyddet (5:7) och fastighetsskyddet (5:8) 
behöver inte prövas om det finns en järnvägsplan som stödjer åtgärden (FBL 5:5; FBL 5:8 b).  Det är 
även så att i situationer där det är möjligt att använda expropriation (exempelvis när det finns en 
järnvägsplan) ska ersättningsreglerna i expropriationslagen användas i stället för reglerna i 
fastighetsbildningslagen (FBL 5:10 a). Ersättningsreglerna i fastighetsbildningslagen är anpassade för 
fastighetsreglering mellan privatpersoner och är mer fördelaktiga för den utsatta fastighetsägaren 
(Lantmäteriet, 2017).   
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4.3 Överlåtelseformen 
Det vanligaste är att järnväg får sin markåtkomst som ägande. Det finns långa järnvägsfastigheter som 
går igenom hela landet. Det anses vara det mest lämpliga att överlåta utrymmet med ägande eftersom 
anläggningen utsläcker alla annan form av markanvändning (Norell, 2007). Det är dock en annan 
situation när järnvägen går underjord. Innan 2004 fanns det ingen uppenbar lösning att lösa den 
markrättsliga frågan. Det här gjorde att servitutsbildande blev normen för tunnlar. Det användes dels 
för Citytunneln i Malmö och för Tunnelbanan i Stockholm (Julstad, 1994). Idag finns det dock 
möjlighet att bilda tredimensionella fastigheter. Både servitut och tredimensionell fastighetsbildning 
har fördelar och nackdelar (Gustafsson & Högberg, 2010), respektive metod presenteras här nedan.     

4.3.1 Tredimensionell fastighetsbildning 
Tredimensionell fastighetsanvändning är när en viss markyta används för flera olika ändamål avskilda 
i höjdled. Ett exempel är ledningar under gatan, här har samma yta gatsträckan två ändamål vägen och 
ledningen. Ett annat exempel är när det finns en bostadsrättsbyggnad med restaurang i botten. 
Tredimensionell markanvändning är mycket vanligt speciellt i städerna där det är ont om utrymme 
(Julstad, 1994).  

4.3.1.1 Tidigare möjligheter 
Lag möjligheten att kunna bilda tredimensionella fastigheter kom 2004 men användandet har pågått 
mycket längre än så. Innan lagen kom användes andra lösningar för tredimensionellt 
fastighetsanvändande. Det är för det mesta servitut eller gemensamhetsanläggningar. Dessa lösningar 
kunde dock inte lösa alla olika problem eller önskningar. Exempelvis behöver servitut en härskande 
fastighet vilket gör att det bildas fastigheter vars enda funktion är att bära ett servitut. Denna lösning 
ger inte en lämplig fastighetsindelning enligt FBL 3:1. När det inte finns en lämplig fastighet som kan 
bära servitutet måste avtalslösningar användas vilket är varken långsiktigt eller problemfritt (Julstad & 
Sjödin 2005). 

En fastighet måste ägas och förvaltas som en enhet. Vilket gör att om en byggnad har flera ändamål 
måste den ändå förvaltas av en juridisk person i exempelfallet blir det en bostadsrättsförening som ofta 
varken har kunskap eller intresse av att äga en restauranglokal (Julstad, 1994 ). Lagmöjligheten kom 
för att åstadkomma en mer lämplig fastighetsindelning samt förenkla vid exploatering, finansiering 
och förvaltning av fastigheter (Tjäder, 2011). 

4.3.1.2 Fastigheten  
Det finns ingen ordentlig definition för fastighet. Det närmaste är JB 1:1 ”fastigheter är jord och är 
indelad i fastigheter”. Den vanligaste typen av fastigheter och den enda fram till 2004 är traditionella 
fastigheter. De fastigheterna är endast avdelade i två led. Utrymmet ovan och under markplanet anses 
tillhöra fastigheten. Fastighetsägarens möjligheter är kopplade till hur långt ner eller upp som 
fastighetsägaren kan nyttja. Flygplan behöver exempelvis inte tillstånd för att flyga över din fastighet 
för det är så högt upp att det inte går att nyttja det utrymmet (Julstad & Sjödin 2005). 

4.3.1.3 Förutsättningar för bildandet 
En tredimensionell fastighet eller 3D – fastighet är en fastighet som enbart består av en (eller flera) 
omsluten volym. Ett tredimensionellt utrymme eller 3D – utrymme är en omsluten volym som ingår i 
en traditionell fastighet. Det finns särskilda krav angående 3D – fastigheter. Lagstiftningen kring 
bildandet av 3D – fastigheter sattes strikt för att inte öka oordningen bland fastigheterna. För det första 
ska detta alternativ enbart väljas om det är det mest lämpliga. Följande paragraf säger att 3D – 
fastigheten måste rymma en eller en del av byggnad eller anläggning. Det får alltså inte finnas några 
”tomma fastigheter” som bara är ett luftrum. Fastigheten ska kunna tillförsäkras de rättigheter som 
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fastigheten kräver på ändamålsenligt sätt. Vidare fortsätter lagen med att säga att åtgärden ska vara 
motiverad med hänsyn till anläggningens konstruktion och användning. Samt att den ska leda till en 
mer ändamålsenlig förvaltning av anläggningen, finansiering eller uppförande av anläggningen 
(Julstad & Sjödin 2005).  

För att kunna separera en byggnad till en eller flera 3D – fastigheter måste de olika delarna ha olika 
ändamål. Exempelvis affärsändamål i botten som är en fastighet sedan kontor i mitten som är 
ytterligare en egen fastighet. Den traditionella fastigheten tillsammans med de övre våningarna bildar 
en bostadsfastighet. Det kan även vara tillåtet att skapa en ytterligare 3D – fastighet för en tillbyggnad 
av exempelvis finansieringsskäl.  

 

Figur 2: Tredimensionell Fastighet, Kristina Lindgren 

 

4.3.1.4 Gränsdragning  
För att inte krångla till gränsdragningen för mycket så bör fastigheten äga luftutrymme runt om 
byggnaden så att balkonger och annat kan sättas på utan att gränsen förskjuts. När det gäller 
fastigheter underjord är frågan hur mycket volym som fastigheten ska innehålla. Anläggningar så som 
tunnlar eller liknande behöver en skyddszon runt för att förhindra skador på anläggningen. Där finns 
det två alternativ antigen är fastigheten så stor att skyddszonen ingår eller så är anläggningen omgiven 
av ett servitut (Julstad & Sjödin, 2005).    

4.3.1.5 Grannlagstiftning 
Lämplighetsvillkoret (FBL 3:1) ska se till att det inte bildas 3D fastigheter som ger upphov till 
oacceptabla störningar. Det kan dock uppstå situationer där nyttjandet av en fastighet ger upphov till 
störningar. Det finns lagregleringar som tillåter grannar eller myndigheter att komma tillrätta med 
denna typ av problem. Grannar som blir drabbade av skada eller olägenhet kan i viss utsträckning 
kräva skadestånd i enlighet med MB kap. 32. Det går även att tillgripa andra sanktioner exempelvis 
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förbud eller vite.   Det finns speciella bestämmelser för tredimensionella fastigheter eller utrymmen i 
JB 3:6 – 11. Lagstiftaren valde att lägga till dessa bestämmelser för att behovet av hänsynsregler är 
särskilt stort när det finns flera ägare i som delar på samma horisontella utrymme (Julstad & Sjödin, 
2005 ).  

4.3.2 Servitut 
En del fastigheter kräver rättigheter som exempelvis rätt till väg eller brunn för att bli fullständiga. En 
möjlighet är att bilda servitut för att lösa dessa behov. Servitut är en rättighet för en fastighet (den 
härskande) att helt eller delvis nyttja delar eller tillbehör på en annan fastighet (den tjänande) (JB 14:1 
1 st.). Servitutet gäller i obegränsad tid och är helt oberoende av fastigheternas ägare. Positiva servitut 
innebär att den härskande fastigheten får göra något specifikt på den andra fastigheten. Exempelvis 
köra ut via utfarten eller lägga till vid en brygga. Negativa servitut innebär att den tjänande fastigheten 
inte får göra något som den annars skulle kunna göra. Förbud att borra eller gräva till exempel.  Det 
finns två typer av servitut, avtalsservitut som bildas enligt Jordabalken och officialservitut som bildas 
enligt Fastighetsbildningslagen (Nilsson & Sjödin 2003).   

4.3.2.1 Avtalsservitut  
Avtalsservitut härrör från en överenskommelse mellan två fastighetsägare. Ett sådant avtal måste 
uttryckas på ett specifikt sätt för att vara gällande. Avtalet måste vara skriftligt, fastigheterna som 
ingår måste uttryckas samt syftet med servitutet måste specificeras (JB 14:5). Fastighetsägaren till den 
härskande fastigheten ska agera så att den tjänande fastigheten betungas så lite som möjligt (JB 14:6). 
Har någon av fastighetsägarna åsidosatt sina skyldigheter eller överskridit sina rättigheter ska det som 
eftersatts fullgöras samt ersätta skadan (14:7). En av parterna har rätt att häva servitutet om paragraf 
sju överskrids av väsentlig betydelse samt att rättelse inte sker inom skälig tid (JB 14:8). Det går även 
att häva servitutet om avtalat vederlag inte utgår en månad efter förfallodag (JB 14:9). Rätten till 
hävning går förlorad om underrättelse inte har skett eller om anledningen till hävningen har tillrättats 
(JB 14:10).    

4.3.2.2 Officialservitut 
Officialservitut bildas genom fastighetsreglering av Lantmäterimyndigheten (Sjödin, 2003). 
Fastighetsreglering ska ske på ett sådant sätt att de resulterande fastigheterna blir lämplig för sitt 
ändamål (FBL 3:1). Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser får inte åtgärder ske i 
strid med planen (FBL 3:2). Inom område utanför detaljplan får åtgärd som försvårar områdets 
ändamålsenliga användning inte utföras (FBL 3:3).  

4.3.2.3 Förutsättningar för att bilda servitut 
Officialservitut skall endast bildas om de är av väsentlig betydelse för fastighetens ändamålsenliga 
användning (FBL 7:1). Väsentlig betydelse kan tolkas som en tillräckligt stor värdeökning hos den 
härskande fastigheten. Vid den här typen av bedömning ska ingen hänsyn tas till frivilliga upplåtelser 
av rättigheter. Det betyder att officialservitut kan bildas med avsikt att ersätta tidigare avtalsservitut. 
Det här kravet är absolut och kan inte avtalas bort genom överenskommelser (Sjödin, 2003).   

Båtnadsvillkoret i kapitel fem är ett hårdare krav en väsentlighetsvillkoret eftersom det kräver att 
värdeökningen är tillräcklig för att kompensera för både värdesänkningen hos den andra fastigheten 
och kostnaderna för genomförandet. Dock är detta villkor dispositivt så vid överenskommelser 
behöver det inte tillfredsställas (Sjödin 2003). Servitut får inte bildas för viss tid eller göras beroende 
av villkor (FBL 7:1). Den andra paragrafen i kapitlet specificerar servitut som inte får bildas enligt 
fastighetsbildningslagen. Det här gäller specifika uttalade omständigheter och det normala är att 
servitut får bildas då de andra kraven i fastighetsbildningslagen är uppfylld (FBL 7:2; Sjödin, 2003).  
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4.3.2.4 Förändring av servitut 
Förändring av servitut genom fastighetsreglering kan avse begränsning flyttning eller annan 
förändring av det område där servitutet utövas. Det kan även avse förändring av föreskrifterna som 
utövningen sker utefter. Servitutsbelastningen får inte ökas eller minskas på ett betydande sätt av 
förändringen (FBL 7:3). Servitut får ändras endast om servitutet hindrar en ändamålsenlig användning 
på den tjänande fastigheten eller användning som står i enlighet med detaljplan eller 
områdesbestämmelser och att förändringen kan undanröja olägenheten. Servitut får även ändras om 
det inträtt förändrade förhållanden och det skulle innebära väsentlig fördel för den tjänande utan att 
medföra olägenhet av betydelse för den härskande fastigheten (FBL 7:4).           

I de fall där servitutet inte kan förändras så att olägenheten undanröjs kan det istället upphävas. Det 
kan även upphävas om servitutet till följd av en förändrad situation inte behövs hos den härskande 
fastigheten eller har ringa nytta i förhållande till belastningen. Ett ytterligare fall där servitut kan hävas 
är om det kan anses vara övergett (FBL 7:5). Vid fastighetsreglering där den åtgärden kräver ett 
förändrat eller upphävt servitut gäller inte det som sägs i paragraf fyra och fem (FBL 7:6). Desamma 
gäller när ett nytt servitut inte kan utövas jämsides med ett tidigare (FBL 7:7). Vid överenskommelse 
om ändring eller hävning av servitut kan detta ske utan förhinder enligt tidigare paragrafer. 

4.3.2.5 Fastighetstillbehör        
Lantmäterimyndigheten kan besluta att fastighetstillbehör som är ägnade för stadigvarande bruk och 
används i enlighet med ett servitut ska överföras till den härskande fastigheten. En byggnad får 
överföras endast om den enbart har ett obetydligt värde eller överföringen i betydande mening 
förbättrar möjligheterna till en bättre markanvändning. Det krävs också att överföringen inte orsakar 
väsentlig olägenhet för någon sakägare (FBL 7:14).  

4.4 Ersättning 
Egendomsskyddet i regeringsformen säger att en fastighetsägare som förlorar mark eller rättighet vid 
tvångsförfaranden är berättigad för ersättning för förlusten (RF 2:15). Paragrafen säger också att när 
pågående markanvändning avsevärt försvåras är fastighetsägaren också berättigad till ersättning. Det 
finns två typer av ersättning för fastighetsskada; skadeersättning eller vinstfördelning. Skadeersättning 
är expropriationslagens ersättningsregler och används för fall där det är möjligt att ansöka om 
expropriation. Vinstfördelning används då endast AL eller FBL kan användas för att stödja 
markåtkomsten (FBL 5:10 a). Den här rapporten kommer endast att presentera expropriationslagens 
ersättningsregler. 

4.4.1 Förutsättning för ersättning 
För att vara berättigad till ersättning krävs att det har uppkommit objektiv mätbar skada på fastigheten. 
Affektionsvärden ersätts inte, detsamma gäller skada som sveda och verk (SOU 2008:99). Skadan som 
uppstår ska vara en direkt följd av expropriationen vilket kallas kausalitet. Kausaliteten ska också vara 
adekvat, vilket betyder att det finns ett logiskt och beräkneligt samband mellan expropriationen och 
skadan. Grundprincipen är att fastighetsägarens förmögenhetsställning ska vara oförändrad efter 
expropriationen. Expropriationsskadan är värdeminskningen av fastigheten på grund av 
expropriationen vilken kan ta hänsyn även till framtida förändrade inkomster eller utgifter (SOU 
2008:99).  

Expropriationsersättningen delas in i tre poster: löseskilling, intrångsersättning och annan ersättning. 
Löseskilling betalas när hela fastigheten löses in. Intrångsersättning betalas när delar av fastigheten 
löses in eller om expropriationen innebär bildandet av servitut eller annan rättighet. Annan ersättning 
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fungerar som restpost för den skada som inte ingår i de två andra posterna (ExL 4:1). Denna 
uppdelning görs för att det inte är samma regler för posterna (Sjödin, 2011).  

När ersättningen prövas i expropriations mål gäller rättegångsbalkens regler angående bevisbörda. 
Endast i speciella fall när skadan är svår att bedöma och bevisa ska domstolen uppskatta skadan. 
Ersättningsbeloppet kan aldrig gå utanför vad parterna yrkar. När ersättningsprövningen sker i en 
lantmäteriförrättning så är lantmäteriet skyldiga att ex officio pröva skadans storlek (Sjödin, 2011).  

4.4.2 Olika skador 
Den totala skadan delas in i två poster dels skador till följd av expropriationen och dels skador till 
följd av användningen s.k. företagsskada. Skador till följd av expropriationen består dels av att 
fastigheten eller fastighetens användningsområde minskar dels att den delen som behålls minskar i 
värde. Det som ska beaktas här är nettovärdeminskningen det betyder att om expropriationen leder till 
en värdeökning ska detta dras av. Det kan även uppstå skada för fastighetsägaren som inte är direkt 
skada på själva fastigheten s.k. övrig skada. Exempel på övrig skada är när expropriationen försämrar 
tillgängligheten för kunderna eller tvingar fastighetsägarna att flytta en anläggning. Övrig skada ingår 
i ersättningsposten annan ersättning.    

Företagsskada är när skadan är till följd av företaget på exproprierade marken. När företaget bringar 
nytta till fastigheten eller fastighetsägaren heter det företagsnytta. För att bestämma huruvida 
företagsskada eller -nytta ska beräknas in används influensregeln. Grundprincipen här är att om 
skadan eller nyttan är vanlig beräknas den inte in om den däremot kan anses vara ovanlig beräknas den 
in (Sjödin, 2011).  

Svårbedömd skada är skador som är svåra eller omöjliga att bestämma vid expropriationsbeslutet. För 
dessa skador går det att bestämma att ersättningsfrågan ska tas upp vid ett senare tillfälle. Exempelvis 
kan rörelseskadan bli olika stor beroende på om det går att hitta en lämplig ersättningslokal eller om 
verksamheten måste lägga ner. Den svårbedömda skadan måste tas upp i domstol inom tio år (Sjödin, 
2011).  

Det är inte ovanligt att det uppstår skador under byggtiden. Dessa skador ingår inte i 
expropriationslagen utan i miljöbalken. Det är dock möjligt att pröva dessa frågor i samma mål. 
Kraven är att sakägarkretsen inte kan öka och att expropriationsprocessen inte fördröjs (Logren, 2015). 

4.4.3 Värdering 
Vid en värdering vid expropriering ska det undersökas hur stor marknadsvärdeminskning som 
fastigheten utsätts för är på grund av åtgärden. Marknadsvärde är det pris som fastigheten mest 
sannolikt skulle säljas för om den bjöds ut för försäljning på den fria marknaden. De vanligaste 
metoderna för att avgöra marknadsvärdet är Ortsprismetoden, Avkastningsmetoden och 
produktionskostnadsmetoden (SOU 2007:29).  

Ortsprismetoden innebär att marknadsvärdet uppskattas genom att prisstatistik för jämförliga 
fastigheter studeras. Ortsprismetoden är mycket vanlig när småhusfastigheter ska värderas. För att 
kunna använda metoden krävs att det finns försäljningsstatistik på tillräckligt många jämförliga objekt. 
Ofta relateras försäljningspriserna till kända faktorer såsom storlek (pris/kvm) eller taxeringsvärde 
(pris/tax). När relationen mellan priset och faktorn är bestämd används faktorn på den aktuella 
fastigheten för att generera ett sannolikt pris (Sjödin, 2011).  

Avkastningsmetoden bedömer fastigheten som inkomstkälla och värderar fastigheten baserat på 
framtida intäkter och utgifter. Metoden används ofta för bruknings- eller kommersiella fastigheter. 



27 
 

Värderaren bestämmer en nettoinkomst för 1 år fram i tiden och sedan nuvärdesberäknas den 
nettoinkomsten för exempelvis 10 år framåt, den framtida intäkten adderas sedan med det restvärde 
som fastigheten förväntas ha om 10 år. För att metoden ska ge ett realistiskt värde ska rimliga värden 
väljas för avkastningsräntan, användningstiden och fastighetens restvärde (Foxner, 2015).  

Produktionskostnadsmetoden värderar fastigheten genom att värdera byggnaden eller anläggningen på 
fastigheten. Värderingen sker genom att kostnaden för att reproducera byggnaden eller anläggningen 
uppskattas. Uppskattningen behöver sedan nedräknas med hänsyn till ålder och bruk (SOU 2007:29). 
När byggnaden eller anläggningen har värderats ska tomtvärdet för marken adderas för att få det totala 
fastighetsvärdet. Metoden används för fastigheter som inte har jämförbara objekt på marknaden 
(Foxner, 2015).   
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5 Rättsfall 
En del i den rättsvetenskapliga metoden är att undersöka rättspraxis. I studien analyseras två 
intressanta avgöranden i högsta domstolen. I det första, NJA 1978 s. 57 (Servitutsbildning) prövas 
väsentlighetsvillkoret för ett tunnelservitut. Avgörandet skapade möjligheten att fastighetsrättsligt 
säkra tunnlarna i Stockholms tunnelbanenät. Lantmäterimyndigheten var och är skeptiska till att bilda 
den här typen av servitut men högsta domstolens avgörande gör det juridiskt tillåtet. I det andra, NJA 
2007s. 695 (Optokabelfallet) prövas ersättningsskyldigheten när intrånget inte medför någon 
beräknelig marknadsvärdeminskning. Avgörandet är av stor betydelse då det ändrade normen från att 
ingen ersättning ska utgå om det inte går att påvisa skada till att all form av fysisk intrång ska ersättas. 
Avgörandet har även haft betydelse när ersättningen för Citybanan och Citytunneln bestämdes.   

5.1 Servitutsbildning – NJA 1978 s.57 
Stockholms läns landsting (SLL) ansökte, år 1975, om att bilda ett servitut till förmån för fastigheten 
Stadsägan 7311 i syfte att fastighetsrättsligt binda delar av tunnelbanan till en fastighet som ägs av 
Landstinget. Fastigheten är ett hisschakt till Karlaplans tunnelbanestation. 
Fastighetsbildningsmyndigheten (nuvarande lantmäterimyndigheten) beslutade att inte bilda servitutet 
med hänsyn till Väsentlighetsvillkoret för officialservitut (FBL 7:1). Väsentlighetsvillkoret måste 
uppfyllas även om det finns en överenskommelse. Myndigheten ansåg att den härskande fastigheten 
(en mindre hissfastighet) inte har väsentlig betydelse av servitutet. Fastighetsbildningsmyndigheten 
beslutade i december 1975 att avslå ansökan om servitutsbildning. 

Stockholms läns landsting överklagade Fastighetsbildningsmyndighetens beslut till 
Fastighetsdomstolen. De yrkade i första hand att servitutet bildas i enlighet med ansökan och i andra 
hand att servitutet bildas till förmån för en annan fastighet. Fastighetsdomstolen avgör i enlighet med 
Fastighetsbildningsmyndigheten att servitutet inte kan bildas för att fastigheten inte har väsentlig 
betydelse av servitutet. domstolen bedömer även att servitutet skulle behöva i anspråk ta lös egendom, 
vilket inte är möjligt. Domstolen lämnar landstingets besvär utan bifall.  

Stockholms läns landsting överklagade beslutet till hovrätten. Hovrätten bedömer att fastigheten har 
väsentligt behov av tunnlarna till andra stationer på samma linje men att det inte går att anse att 
tunnlarna i fråga är av väsentlig betydelse. Hovrätten fastställer tingsrättens beslut.  

Landstinget överklagade hovrättens beslut och högsta domstolen gav prövningstillstånd. I domstolen 
hänför landstinget att tunnelbanenätet bör ses som ett sammanhängande nät. Högstolen bedömer att 
jordabalkens servitutsrekvisit uppfylls samt att anläggningarna på fastigheten och anläggningarna i det 
tilltänkta servitutet kan anses vara en enhet. Bedömningen gör att om väsentlighetsvillkoret uppfylls 
kan servitutet bildas, det är alltså det som måste prövas av högsta domstolen. Den härskande 
fastigheten är enligt fastställd stadsplan ett specialområde som ska användas för trafikändamål, 
tunnelbana. Högsta domstolen dömer att fastighetens ändamålsenliga användning är beroende av 
tunnelbanenätet och därmed är väsentlighetsvillkoret uppfyllt. Högsta domstolen ändrar hovrättens 
utslag och återförvisar ärendet till fastighetsbildningsmyndigheten.        

5.2 Optokabelfallet – NJA 2007s. 695 
Vattenfall och Svenska Kraftnät ansökte i februari 2000 om ledningsrätt för en optokabel. Kabeln ska 
bland annat gå över en fastighet i Håbo. Fastigheten har sen tidigare begränsats av luftledningar. 
Beslutet att bilda ledningsrätt togs av lantmäterimyndigheten april samma år. Myndigheten beslutade 
att inte utge ersättning för ledningsrätten då ingen värdesänkning ansågs uppstå på grund av den här 
kabeln.  
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Fastighetsägarna överklagar beslutet till tingsrätten och hävdar att optokabeln leder till 
fastighetsminskning på 200 000 kr. Vattenfall hänförde att det är endast denna kabel som ska bedömas 
inte de tidigare ledningarna på fastigheten. De hänför fortsättningsvis att kabeln hänger samman med 
en tidigare kabel och är därmed mycket diskret. Tingsrätten dömer att eftersom ingen ytterligare mark 
tas i anspråk och kabeln inte utgör varken estetiskt eller psykisk störning ska ingen ersättning utges.  

Fastighetsägarna överklagar beslutet till hovrätten. Hovrätten bedömer att den nya kabeln kommer att 
medföra olägenheter för fastighetsägarna och därmed skada på fastigheten. De fortsätter sitt 
argumenterande med att en hög grad av schablonisering kan tillåtas då det är svårt att bedöma 
fastighetsvärdeminskningen. De säger också att det är viktigt att bevisbördan på fastighetsägarna inte 
kan sättas allt för högt för att skydda äganderätten. Resultatet av argumentationen är att Hovrätten 
dömer att ersättning ska utgå till 1000 kr per ledningsrätt.  

Svenska kraftnät överklagar Hovrättens beslut till högsta domstolen. Högsta domstolen prövar målet. 
De hänvisar till ledningsrättslagen som säger att en ledningsrätt ska jämställas med förlorandet av 
mark. Lagen säger även att expropriationslagen ska användas för att bestämma ersättningen. 
Domstolen anger att en ökad belastning leder till ökade olägenheter och att skyddet för egendom 
kräver att även obetydlig skada ska ersättas. I propositionen till ändringen av regeringsformen står det 
att när det är svårt att bedöma minskningen i fastighetsvärdet kan schabloniseringar som kr/kvm 
användas. Högsta domstolen refererar till användningen av schablonfaktorer och fattar beslut att 
fastställa hovrättens beslut. 

5.3 Andra rättsfall 
Nedan presenteras tre Tingsrättsfall, mål F 3551-09 (Haga), F 6314-12 (Skålen) och F 1778-16 
(Pilen). I det första fallet prövar mark- och miljödomstolen Lantmäteriets bildande av en 
tredimensionell fastighet. I rättsfallet prövas specifikt fastighetsbildningsrekvisitet FBL 3:1a som 
säger att en tredimensionell fastighet får endast bildas om det står klart att åtgärden är motiverad med 
hänsyn till anläggningens konstruktion och användning. Det här rättsfallet är enbart prövat av mark 
och miljödomstolen och fastighetsägaren valde att inte överklaga domen. Domen är dock av vikt för 
att det är första gången som rekvisitet prövas i domstol för tunnel och det uppmuntrar till fortsatt 
användning av tredimensionell fastighetsbildning. 

De två andra rättsfallen prövar ersättningens storlek för Citybanans markanspråk. I båda rättsfallen 
yrkar fastighetsägaren på högre ersättningen en det som lantmäteriets schabloner genererat. 
Fastighetsägaren i den första ersättningsprövningen argumenterade att det inte går att värdera på något 
annat sätt än via schablonvärden men att det måste vara rimligt med hänsyn till fastighetsvärdet. I den 
andra prövningen hävdade fastighetsägaren att varje fastighet måste få sin faktiska värdeminskning 
prövad och uppgav en ersättningssumma som motsvarade den fastighetens värdeminskning. Den andra 
prövningen (Pilen) har valt att överklaga beslutet till mark- och miljööverdomstolen. En prövning i 
mark- och miljööverdomstolen är juridiskt mer värd eftersom den domen får prejudikatvärde.    

5.3.1 Haga – Mål nr. F 3551-09  
Lantmäterimyndigheten beslutade i juni 2009 att ett 3D – utrymme skulle överföras från fastigheten 
Solna Haga 4:28 som ägs av Handelsbolaget Solna Haga 4:28 (Bolaget) till fastigheten Solna Haga 
6:1 som ägs av Trafikverket. Fastighetsregleringen genomfördes efter en ansökan av Trafikverket med 
syftet att bygga Citybanan i enlighet med fastställd järnvägsplan. 

Bolaget överklagade lantmäterimyndighetens beslut till fastighetsdomstolen (nuvarande mark- och 
miljödomstolen) och yrkade i första hand att trafikverkets ansökan ska avslås och ersättas med 
servitutsbildning. Bolaget har i sista hand yrkat att skyddszonens radie ska minskas.     
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Bolagets inställning var att den alternativa lösningen som är servitutsbildning ska användas istället för 
fastighetsreglering då det är ett mindre ingrepp i fastigheten och inte medför betydande ökade 
kostnader eller olägenheter. Bolaget fortsatte sin argumentation med att om Trafikverket får det 
utrymme som de har ansökt om förloras byggmöjligheter på fastigheten vilket försvårar fastighetens 
ändamålsenliga användning. Fastighetsregleringen bör med den här bakgrunden inte genomföras.  

Trafikverket hävdade att Citybanans framtida anläggning är en sammanhängande konstruktion 
avseende järnvägstunnel samt att fastighetsregleringen ska ske i enlighet med järnvägsplanen. 
Fortsättningsvis anser trafikverket att kraven som finns för bildande av tredimensionell 
fastighetsbildning uppfylls för Citybanan.  

Fastighetsdomstolen konstaterade att fastighetsregleringen skedde enligt järnvägsplanen samt att en 
servitutsbildning skulle innebära betydande osäkerheter angående rättigheter och skyldigheter för 
fastighetsägaren. Fastighetsdomstolen delar lantmäterimyndighetens skäl och finner att 
fastighetsregleringen är mer lämplig än en servitutsupplåtelse. Därmed avslås det första yrkandet.  

Yrkandet angående gränsdragningen avslås då den befintliga skyddszonen behövs för att skydda 
tunnelkonstruktionen. Även det här yrkandet avslås av fastighetsdomstolen. Domstolen beslutar att 
lantmäterimyndighetens beslut ska stå fast, överklagandet lämnas utan bifall.   

   

5.3.2 Skålen – Mål nr. F 6314-12  
Den 15 oktober 2012 avslutade lantmäterimyndigheten i Stockholms kommun en förrättning som 
inkluderade en fastighetsreglering från Skålen 24 som ägs av ett dotterbolag till SEB till Vasastaden 
3:1 som ägs av Trafikverket. Bolaget yrkade att mark och miljödomstolen ändrar ersättningsbeslutet 
och fastställer att ersättning ska utgå med 500 000 kr.  

Bolaget ansåg att den ersättning som erhölls inte motsvarar det intrånget som tunneln innebär. 
Intrånget innebär att bolaget får ökade förvaltingskostnader samt att möjligheten till att nybyggnation 
på fastigheten försvåras. Fortsättningsvis förhindrar tunneln möjligheten till en bergvärmeanläggning 
vilket har negativa effekter på marknadsvärdet. Ersättningen som lantmäterimyndigheten bestämde är 
40 000kr, vilket i relation till fastighetsvärdet är mindre en 1 promille. Sammantaget anser bolaget att 
ersättningen måste uppgå till 500 000 för att det ska vara rimligt.  

Trafikverket ansåg att tunneln är ett marginellt intrång och att det inte påverkar värdet på 
restfastigheten. Det är dock ett intrång som i likhet med Optokabelfallet ska ersättas. Trafikverket 
utrycker i sin talan kritik mot lantmäterimyndigheten då ersättningsbestämmelsen grundas på den 
förlorade möjligheten till bergvärmeanläggning. Enligt Trafikverket ersätts endast skada på nuvarande 
fastighetsanvändning och eftersom en bergvärmeanläggning kräver tillstånd kan det inte anses vara 
nuvarande markanvändning. Trafikverket valde dock att inte yrka på lägre ersättning utan stödjer 
lantmäterimyndighetens beslut.  

Domstolen började med att konstatera att det är expropriationslagens regler som ska användas samt att 
i det här fallet måste ersättningen bestämmas skönsmässigt. Domstolen jämförde sedan den klagandes 
argument med det som lantmäterimyndigheten säger i sitt resonerande angående ersättningsbeslutet. 
Jämförelsen resulterar i att den klagande inte har ytterligare faktorer än de som lantmäterimyndigheten 
redan har tagit hänsyn till. Slutsatsen var att ersättningen var rimlig i förhållande till intrånget och 
överklagandet avslås.  

5.3.3 Pilen – Mål nr. F 1778-15  
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Lantmäterimyndigheten beslutade den 20 december 2010 att ett 3D-utrymme skulle överföras från 
Pilen 8 med flera till Trafikverkets fastighet Norrmalm 1:6. Det här var en del i genomförandet av 
Citybanan. Vid den här punkten fick trafikverket tillträde i förtid samt att ersättningsbeslutet sköts 
upp. Ersättningsbeslutet togs den 3 mars 2015. Då beslutade lantmäteriet att utge 60 000 som 
ersättning för 3D utrymmet.  

Lillskottet AB som äger fastigheten har yrkat att mark och miljödomstolen ska ändra lantmäteriets 
ersättningsbeslut och hänvisa tillbaka beslutet med ersättningsnivån i första hand 2 160 000 kr och i 
andra hand 700 000 kr. med uppräckning av konsumentprisindex från tillträdesbeslutet. Trafikverket 
har bestritt ändringen av Lantmäteriets beslut. Lantmäteriet har valt ersättningsnivåerna utifrån ett 
uttalande från en sakkunnig samt en promemoria. Varken promemorian eller uttalandet omfattar 
utredningar om den värdeminskning som uppstått på Pilen 8. Intrånget på Pilen 8 innebär att det inte 
finns möjlighet att borra efter bergvärme på fastigheten. Skadan som 3D-fastighetsbildningen innebär 
har inte utretts utan lantmäteriet har istället använt sig av symboliska skönsmässiga ersättningsbelopp. 
Bolaget anser att den marginella skadan som förekommer i det s.k. optokabelfallet inte är jämförbart 
med intrånget. En bergvärmeanläggning hade varit fullt möjlig utan det föreslagna intrånget.  

Trafikverket anser att bolaget inte kan påvisa den marknadsvärdeminskning som de yrkar på. 
Trafikverket lät en auktoriserad värderare utreda den marknadsvärdeminskning som intrånget skulle 
generera. Resultatet av utredningen var att intrånget inte har beskurit möjligheten att installera 
bergvärme. Samt att den här typen av anläggande kräver en rivning och nybyggnation som fastigheten 
inte ekonomiskt är mogen för.  

Domstolen undersöker inledningsvis förutsättningarna för att på fastigheten borra efter bergvärme. 
Domstolen finner i sin bedömning att det inte är möjligt att installera bergvärme utan att först riva 
byggnaden på fastigheten. De fortsätter sin undersökning med om det är ekonomiskt försvarbart att 
riva byggnaden för att ersätta den med en ny. Domstolen bedömer att byggnaden inte är att beakta som 
saneringsmogen. Vidare undersöker domstolen de ekonomiska fördelarna med att installera en 
bergvärmeanläggning och bedömer att det inte skulle vara ekonomiskt lönsamt att installera en 
anläggning även utan intrånget.  Resultatet av argumentationen är att klagandes utredning inte ger stöd 
att höja ersättningsbeloppet. Mark och miljödomstolen fastställer Lantmäteriets beslut.  
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6 Fallstudier  
Den utbyggda tunnelbanan i Stockholm föranleds av tre större urbana tunnelprojekt. Citytunneln i 
Malmö, Citybanan i Stockholm, samt Västlänken i Göteborg. Projekten är intressanta att studera med 
hänsyn till deras likhet med tunnelbaneprojektet. Alla projekten avser järnväg, omfattas av en tunnel, 
samt byggs i tät stadsmiljö. Skillnaden på dessa projekt och den nya tunnelbanan är järnvägsägaren, 
som i tunnelbanefallet är trafikförvaltningen, men i de andra är trafikverket.   

6.1 Citytunneln 
Citytunneln är en 17 km lång spårväg som binder ihop norra Malmö med spår mot Köpenhamn, 
Trelleborg, och Ystad. Järnvägen består av 6 km tunnel under Malmö mellan Malmö Central och 
Holma samt av 11 km järnvägsspår ovan jord från Holma till Öresundsbron samt vidare mot 
Trelleborg och Ystad. Spårvägen började byggas år 2005 och invigdes i december 2010 (Malmöstad, 
2017). 

6.1.1 Behov 
Innan invigningen var Malmö C en s.k. säckstation det betyder att stationen inte tillät 
genomfartstrafik. Konsekvenserna av det här var att när tåg gick söderut till Malmö och vidare antigen 
söder ut mot Trelleborg och Ystad eller Österut mot Kastrup och Köpenhamn behövde tågen åka in i 
Malmö C och vända för att sedan fortsätta på kontinentalbanan. Det här var problematiskt på två sätt 
dels orsakade vändningsprocessen ineffektivitet på spåren i Malmö C. Det andra problemet var på 
grund av Kontinentalbanan som passerar genom bostadsområden vilket gör att kapaciteten på spåren 
begränsas av miljöskäl. Problemen begränsade kapaciteten på hela det skånska järnvägsnätet. 
Ändamålet med citytunneln är således att sammankoppla det skånska spårnätet och öka kapaciteten på 
systemet. Syftet är dessutom att förbinda Malmö Centralstation med Öresundsbron (Allt i Malmö, 
2017).   

6.1.2 Beslutsprocess  
Citytunneln började byggas 2005 men planeringen har pågått sedan 1991 då beslutet att bygga 
Öresundsbron togs. 1991 föreslogs en tunnel längs Malmös kust med syfte att förbinda Södra 
stambanan med kommande Öresundsbron. 1994 formulerade Malmö kommun en översiktsplan för 
tunneln (ÖP 2012) där ritades järnvägen in som tunneln under centrala Malmö istället för alternativet 
att dra järnvägen längs kusten. Regeringen undertecknar avsiktsförklarandet om finansiering och 
genomförande 1996. Undertecknandet leder till att Banverket, SJ, Malmökommun och Malmöhus 
Trafik tillsammans bildar Citytunnelkonsortiet 1997. Konsortiet bildas i syfte att projektera och 
genomföra Citytunneln. I november samma år godkänns avtalen angående citytunneln och dess 
finansiering (Hallerby et. al., 2005 ).  

1998 antar Malmö kommun en ny översiktsplan för Citytunneln. I planen läggs tunneln djupare än 
tidigare för att inte bebyggelse ska påverkas. Samråd mellan myndigheter kommuner 
miljöorganisationer samt allmänheten genomförs våren 1999 med en förstudie som underlag. I dessa 
samråd beslutar länsstyrelsen att projektet kommer medföra betydande miljöpåverkan. 
Järnvägsutredningen färdigställs 2000 den redovisar hur olika alternativa lösningar uppfyller 
projektets ändamål. Samråden utökas till följd av länsstyrelsens beslut. 2001 lämnar Banverket in 
ansökan om att pröva tillåtligheten för Citytunneln (Hallerby et.al, 2005). 

2002 avvecklas citykonsortiet och ersattes av Citytunnelprojektet. Banverket (nuvarande trafikverket) 
blev ensam ansvarig för Citytunnelprojektet. Detta innebär att de är huvudansvariga för planering, 
projektering, upphandling, byggande av citytunneln och de tillhörande spåren i markplanet. Ytterligare 
innebär det att Banverket blir ansvarig för drift och underhåll av spåren (Hallerby, 2005).  
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I mars 2002 lämnade banverket ansökan om tillstånd och villkor till miljödomstolen. Ansökan avsåg 
prövning av grundvattenpåverkan och miljöfarligverksamhet. Året därpå beslutade regeringen att 
tillåta projektet i enlighet med MB. Detta innebar att järnvägsplaner kunde upprättas och att 
miljödomstolen kunde påbörja sin prövning. Upprättandet av järnvägsplanen innebar också att 
upphandling av byggnadsarbeten kunde påbörjas. Miljöprövningen från domstolen kom 2003 och 
bygglov beviljades 2004 (Hallerby, 2005).  

Trafikverket fastställde järnvägsplanen i juni 2004 men fastställandet överklagades vilket innebar att 
regeringen behövde fastställa järnvägsplanen. Vilket de gjorde i februari 2005 och efter det kunde 
lantmäterimyndigheten besluta om att ge markåtkomst till citytunneln och tillhörande spår. Detta 
beslut gjorde att Banverket kunde påbörja arbetet, vilket gjordes den 8 mars 2005. Citytunneln 
färdigställdes 2010 (Allt i Malmö, 2017).    

6.1.3 Utformning 
Citytunnelprojektet delades upp i sex delprojekt. Tre av dessa är stationerna som kopplas till spåren. 
Malmö Centralstation får ny underjordisk del som får namnet Malmö C Nedre. Den ligger norr om 
den nuvarande stationsbyggnaden. Station Triangeln placerades mitt i centrala Malmö. I det butikstäta 
området runt Triangeln. Triangeln blir underjordiskstation med uppgång i varje ände. Station Hylle 
ligger precis söder om Citytunnelns mynning vid Hyllie vattentorn. Stationen gav upphov till 
stadsdelen Hyllievång (Gustafsson & Högberg, 2010).  

Spåren delas in i tre spårsträckor som är de resterande tre delprojekten tunneldelen mellan Malmö 
central och Holma, järnvägen mellan Holma och Hyllie samt förbindelspår efter stationen Hyllie. Den 
underjordiska sträckan är 6 km lång och omfattar två parallella enkelspåriga tunnlar. Järnvägen mellan 
Holma och går i markplanet utom vid sträckan som går igenom Hyllievång där går den genom schakt 
som ligger mellan 4-7 m underjord för att minska buller och förenkla vägövergångar. 
Förbindelsespåren går i markplanet från Hyllie till Öresundsbanan och över Lockarp till 
Kontinentalbanan mot Ystad och Trelleborg (Allt i Malmö, 2017).    

6.1.4 Markåtkomst och Ersättning 
För att kunna börja byggandet krävs att trafikverket har tillträde till den behövliga marken. 
Markåtkomsten till spåren ovan jord gavs via fastighetsreglering. För att lösa markåtkomsten till 
tunneln valdes servitutlösning. Den här lösningen valdes för att när järnvägsplanen upprättades hade 
lagstiftningen som tillåter tredimensionell fastighetsbildning inte fastställts i Sverige.  Denna lösning 
innebar två servitut ett som ger Trafikverket fulla rättigheter inom området och ett där fastighetsägarna 
måste samarbete med trafikverket om någon underjordsåtgärd ska genomföras. Det förra servitutet är 
det s.k. huvudservitutet det andra servitutet fungerar som skyddszon till tunneln. Servituten bildas av 
Lantmäteriet som då valde att ge trafikverket marktillträde innan ersättningsbeslutet var beslutat. Det 
här var för att man ansåg att det här var en ny ersättningssituation som behövde undersökas 
(Lantmäteriet, 2010).  

Norell fick i uppdrag av lantmäterimyndigheten att undersöka om Citytunnelns markanspråk ska 
resultera i ersättning och vilken ersättning i så fall. För att vara berättigad till intrångsersättning ska 
intrånget medföra en marknadsvärdeminskning. Norell använde sig av det s.k. Optokabelfallet när han 
gjorde sin bedömning. HD dömer i det fallet att fastighetsägaren är berättigad till ersättning för den 
nya rättigheten. Anledningen till dömandet är att den nya rättigheten leder till en ökad belastning som 
leder till ökade förvaltningskostnader för fastighetsägaren. Jämförelsen mellan Optokabelfallet och 
tunnelsituationen ger att för fastigheterna i Malmö kommer tunneln inte leder till de 
förvaltningskostnader som HD tar upp men att tunneln genererar andra ekonomiska förluster, 
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fastighetsägaren kan till exempel inte obehindrat borra efter bergvärme. Norell dömer att det bör 
betalas ut en viss intrångsersättning för tunneln. Han anser även att ersättningen ska vara beroende av 
hur stor del i horisontalplanet som tunnelservitutet tar upp (Norell, 2010). Bedömningen resulterade i 
ett utlåtande som grundade ersättningsbeslutet. Beslutet som togs var att fastigheter där tunneln upptar 
mindre än 25 % av horisontal planet får 3000 kr, mellan 25 och 75 % 6000 kr och mer än 75 % 10 000 
kr. Eftersom trafikverket fick tillträde till marken 2005 sattes det som värdetidpunkten. 
Ersättningsvärdena behövde därför räknas upp från värdetidpunkten 2005 till när ersättningen faktiskt 
gavs ut vilket var 2010 (Lantmäteriet, 2010).  

6.2 Citybanan 
Sommaren 2017 invigs Citybanan, en järnvägstunnel mellan Tomteboda och Stockholms Södra. 
Tunneln är sex kilometer lång, dubbelspårig och kommer användas av pendeltågen. De nya spåren 
kommer att tillföra två nya stationer, Stockholms City och Odenplan. Syftet med tunneln är att öka 
kapaciteten på järnvägsspåren som går igenom Stockholm (Trafikverket, 2017).  

6.2.1 Behov 
Sträckan mellan Stockholms Södra och Centralstationen är den mest trafikerade tåg-sträckan på 
Sveriges järnvägsnät med 550 tåg per dygn. Sträckan kallas ofta för getingmidjan och består av ett 
dubbelspår som byggdes 1987. Alla tåg som behöver passera centralen åker på dessa spår, pendel-, 
regional-, fjärr- och godståg. För att kunna tillfredsställa resebehovet i länet och landet går tågen så 
tätt som möjligt på dessa spår. Tågens täthet gör att tidtabellen inte innehåller marginaler mellan tågen 
och då är tågen beroende av varandras punktlighet. När ett tåg inte håller sin tidtabell och kommer in 
till exempelvis Stockholms Central för sent tvingas andra tåg att vänta, vilket gör att problem och 
förseningar sprids genom järnvägssystemet. För att öka kapaciteten på den här sträckan och lösa 
problemen som uppstått fick Banverket i uppdrag att undersöka alternativa lösningar.  

6.2.2 Beslutsprocess 
I december 2000 fick Banverket i uppdrag av regeringen att planera för en ökning av spårkapaciteten 
genom centrala Stockholm. Regeringens uppdrag var att en spårutbyggnad skulle kunna tas i bruk 
2011. Banverket inledde planeringsprocessen för Citybanan med en förstudie. Förstudien 
färdigställdes 2002 och enligt den är det mest lämpliga alternativet en pendeltågstunnel under 
Stockholm.  

Förstudien följdes av en järnvägsutredning som utfördes 2003. Järnvägsutredningen kom fram till att 
Citybana skulle gå till Stockholm södra istället för alternativet till Slussen. Regeringen beslutade att 
tillåta byggandet av Citybanan enligt miljöbalken i mars 2005. Senare samma månad skrevs en 
överenskommelse angående kostnadsfördelningen av Citybanan. I maj 2006 skrevs 
genomförandeavtalet under, vilket baserades på överenskommelsen. Genomförandeavtalet satte 
Banverket som huvudfinansiär samt Stockholms Stad och Landstinget som delfinansiärer (Banverket, 
2007). 2006 byttes regering ut och Aliansen valde att ompröva Citybanan. Den 31 maj 2007 beslutade 
regeringen att Banverket skulle bygga Citybanan. Citybanan öppnas för trafik den 10 juli 2017 
(Trafikverket, 2017).  

6.2.3 Utformning 
Citybanans dubbelspår börjar med att gå ner i en tunnel söder om Tomteboda stationshus. Sedan 
fortsätter spåren genom tunneln under de befintliga spåren till Astrid Fagraeus Laboratorium där 
tunneln viker av mot Vasastaden. När Vanadisplan har passerats stiger spåren för att möta stationen 
Odenplan. Från Odenplan går spåren vidare som enkelspåriga tunnlar. Dessa sammanfalls sedan under 
Odengatan som går nedåt och viker av mot söder. Tunneln fortsätter under Drottninggatan till 
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Wallingatan. Vid Wallingatan delas spåren upp i fyra enkelspåriga tunnlar vilka sedan ansluter till 
station City. När station City har passerats går fyra enkelspårstunnlar nedåt och passerar tegelbacken 
mot Klara mälarstrand. Efter det stiger tunnlarna brant uppåt och förenas i två dubbelspårstunnlar 
under Norrström. I berget under Riddarholmen förenas de till en dubbelspårstunnel (Banverket, 2007).       

I samband Citybananprojektet får pendeltågen två nya stationer. Stockholm City ersätter 
Centralstationen för pendeltåg och Odenplan ersätter den tidigare Karlbergs station. Stockholm City 
ligger under T-centralen och har anslutning via rulltrappor. Stationen Odenplan kommer att få en extra 
våning till pendeltågen. De nya stationerna kommer att förenkla bytet mellan pendeltåg och andra 
kollektiva färdmedel (Banverket, 2007).  

6.2.4 Markåtkomst och ersättning 
Citybanans tunnel är sex kilometer lång och ligger på ett djup på 20 – 40 m under markytan. Totalt 
kommer 300 fastighetsägare att beröras av tunneln. Citybanan fick markåtkomst via tredimensionell 
fastighetsbildning. Tunneln med tillhörande skyddszon överläts med ägande, delarna närmare ytan 
såsom ledningar sattes som servitut, och de tillfälligt behövda ytorna ges via nyttjanderätt under 
byggtiden (Banverket, 2007). 

Lantmäteriet valde att ge trafikverket marktillträde i förtid och skjuta på ersättningsbeslutet. 
Ersättningsbeslutet genomgick en process där lantmäteriet först tillsatte en sakkunnig som fick i 
uppgift att undersöka ersättningssituationen (Gustafsson & Högberg, 2010).  

Leif Norell fick i uppdrag av lantmäterimyndigheten att undersöka ersättningsprincipen för 
Citybanans markanspråk. Han använde sig av HDs utslag i Optokabelfallet i sin bedömning. En 
grundläggande utgångspunkt i det avgörandet var att en ny rättighetsupplåtelse leder till en ökad 
fysiskt belastning och ökade förvaltningskostnader. Slutsatsen av rättsfallet var att det bör utgå en viss 
intrångsersättning för tunneln. Resultatet av Optokabelfallet är att fastighetsägaren får 1000 kr per 
ledningsrätt. I jämförelse med rättsfallet som handlar om en kabel, handlar det här om en tunnel. 
Tunneln är ett reellt hinder för fastighetsutövning, dessutom är fastighetsvärden i Stockholm betydligt 
högre än fastighetsvärdet för en jordbruksfastighet i Håbo. Det här var hans argument för att sätta 
ersättningen till 5000 kr/fastighet (Norell, 2009).     

Norell tillsammans med lantmäterimyndigheten kommer fram till att ersättningsnivåerna som ges ut 
ska vara beroende av hur stor del av fastigheten som tunneln tar i anspråk. Då sätts värdena till att för 
fastigheter där tunneln upptar mindre än 25 % av horisontalplanet på fastigheten får 5000 kr/fastighet, 
mellan 25 och 75 % 10000 kr och mer än 75 % 15 000 kr. efter det väljer lantmäterimyndigheten att 
fyrdubbla dessa värden så att det blir 20 000, 40 000, och 60 000 respektive (De Maré, 2012).  

6.3 Västlänken 
Västlänken är en ny dubbelspårig järnvägsförbindelse för pendel och regionaltåg i Göteborg. 
Förbindelsen blir totalt 8 km lång varav 6 km består av en järnvägstunnel under Göteborg. Järnvägen 
börjar i Olskroken och slutar vid Almedal. Den kommer även att bidra med tre nya stationer 
Centralen, Haga och Korsvägen. Järnvägen byggs med syfte att förenkla resandet inom Göteborg och 
öka trafiktätheten för tågen. Genom att avlasta det nu överlastade systemet kommer alla typer av tåg 
kunna gå tätare och med mindre störningar (Trafikverket, 2015). 

Västlänken är en del av det Västsvenska paketet som är en infrastruktursatsning på Västsverige.  
Målen för paket är en ökad och mer attraktiv kollektivtrafik, förbättrade gång och cykelresor samt en 
ökad kvalité på transporter inom näringslivet. Dessa åtgärder ska leda till ett rikare stadsliv samt 
mindre störningar i form av buller och utsläpp (Trafikverket, 2017b).   
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6.3.1 Behov  
Göteborgs Central är i dagsläget byggd som en säckstation. Det betyder att den inte tillåter genomfart 
utan tågen måste vända när det ska vidare. Göteborgs centralstation kopplar samman fem banor. 
Västkustbanan, kust till kustbanan, västra stambanan Vänerbanan och Bohusbanan. Dagligen hanterar 
Göteborgs central 300 persontåg med cirka 65 000 passagerare varje dag. Dessa delar rum med de 125 
godståg som nyttjar stationen varje dygn. Järnvägssystem kring stationen är i dagsläget nyttjat till sin 
fulla kapacitet. Vilket leder till att godståg måste komma in under oskäliga tider för att lämpligare 
tider på dygnet är fullständigt utnyttjat. Andra problem är att mindre störningar lätt sprider sig i 
systemet och orsakar förseningar och liknande (Trafikverket, 2015).   

6.3.2 Beslutsprocess 
Västlänken har utretts i olika former sen 1980 men den här utformningen har utretts sen 2001. Då 
diskuterade göteborgsstad och Banverket (nuvarande trafikverket) m.fl. lösningar för att öka 
kapaciteten på Göteborgs central. Den här diskussionen resulterade i en idéstudie angående en tunnel 
under Göteborg. Den här idéstudien blev sen underlag för den kommande förstudien. Under förstudien 
prövades ett antal idéer exempelvis att flytta ut hela eller delar av Göteborgs central till Olskroken. 
Utöver detta undersöktes ett förstärkningsalternativ och fem utbyggnadsalternativ. Det första 
alternativet valdes bort då det ansågs innebära negativa effekter för resenärerna. Andra alternativ som 
valdes bort var två utbyggnadsalternativ. Detta för att den beräknade nyttan inte var tillräckligt hög för 
att kompensera kostnaderna (Trafikverket, 2015).  

Baserat på förstudien gjordes järnvägsutredningen. Den började 2004 och färdigställdes i december 
2007. Järnvägsutredningen analyserade de olika tunnelsträckningarna som accepterades i förstudien 
samt förstärkningsalternativet. Den studien visade att en tunnelsträckning över Haga och Korsvägen 
var den mest lämpliga och som sedan planerades vidare. 2004 var finansieringen också bestämd då det 
beslutades att inkludera Västlänken i det s.k. västsvenskapaketet (Trafikverket, 2015).  

Projekteringen av västlänken inleddes 2011 men hänsyn av den färdigställda järnvägsutredningen. 
Projekteringen innebär till att börja med att ta fram en järnvägsplan. Regeringen beslutade att tillåta 
projektet i juni 2014 efter en miljöprövning. I november samma år godkändes 
miljökonsekvensbeskrivningen. Efter det ställs järnvägsplanen ut för granskning. Länsstyrelsen valde 
att tillstyrka järnvägsplanen 2015. Detta gjorde att trafikverket kan fastställa järnvägsplanen vilket 
sker i april 2016. I samband med fastställelsen sickar trafikverket in en ansökan till mark och 
miljödomstolen angående den behövliga vattenverksamheten samt ytterligare miljöpåverkan från 
Västlänken. Det beslutet är ännu inte taget. Järnvägsplanen för västlänken överklagades till regeringen 
(Trafikverket, 2017).        

6.3.3 Utformning 
Öster om E6 i höjdled med Olskroken delas Västlänken av från det omgivande järnvägsnätet. Efter det 
går spåren vidare till tunnelmynningen på Gullbergs västra sida. västlänken löper sedan vidare under 
Skansen Lejonet. Här passerar järnvägen den nya stationen Centralen. efter det korsar spåren 
Götatunneln för att senare runda Kvarnberget. Tunneln passerar sedan Stora Hamnkanalen och leder 
vidare till Hagakyrkoplan där den kommande stationen Haga är placerad. Därefter går tunneln söderut 
innan den svänger österut mot Station Korsvägen. Efter Korsvägen fortsätter tunneln under Liseberg, 
Mölndalsån, E6 och Gårdatunneln varefter den viker av söderut för att ansluta till Västkustbanan och 
Kust till kustbanan vid Almedal (Trafikverket, 2015). 

Den nya järnvägslinjen kommer att få tre nya stationer Centralen, Haga och Korsvägen. Centralen 
kommer att ligga strax norr om Central Stationen delvis under Nils Ericsson terminalen 
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(bussterminalen). Den kommer att ha anslutning till både den befintliga stationen och bussterminalen. 
Centralen kommer även att ges uppgångar mot Göta Älvbro och Kruthusgatan. Station Haga är 
placerad under Haga Kyrkoplan på cirka 30 m djup. Den kommer att ansluta till en ny spår- och 
busstation i Parkgatan. Den kommer även att få uppgång till Handelshögskolan och Pustervikskajen. 
Den tredje stationen kommer att placeras under korsvägen mellan Renströmsparken och 
evenemangsspråket. Dess uppgångar är planerade att ansluta till den befintliga kollektivtrafiken på 
Korsvägen, evenemangsspråket samt universitetsområdet kring Renströmsparken (Trafikverket, 
2015).    

6.3.4 Markåtkomst och ersättning 
Västlänkens genomförande kräver både permanenta och tillfälliga markanspråk. Största delen av det 
permanenta markanspråket kommer att tas med ägande. Det finns även delar av västlänken som 
kommer att ligga under jord även här kommer anspråket ske via ägande i form av tredimensionell 
fastighetsbildning. Exempel på det här är spår och stationstunnlar, skyddszoner och servicetunnlar. En 
viss del av det permanenta anspråket kommer att tas med hjälp av servitut. Det här gäller framförallt 
områden ovan mark som behövs för att hantera skötseln av anläggningarna men även stationernas 
uppgångar med tillhörande entrébyggnad. Det behövs även ytor som enbart kommer att behövas under 
själva anläggandet. Det här inkluderar etableringsytor, arbetsområden och tillfälliga arbets- och 
transportvägar. Det här behovet kommer att lösas med tillfälliga nyttjanderätter (Trafikverket, 2015). 

Järnvägsplanen för västlänken är inte fastställd än. När den fastställs kommer trafikverket ansöka om 
fastighetsbildning hos lantmäteriet. Lantmäteriet kommer då att pröva markåtkomsten enligt 
järnvägsplanen och ersättning för anspråktagen mark och rättighet (Trafikverket, 2017b).   
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7 Intervjuerna  
Frågorna har ställts med syfte att klargöra fördelar och nackdelar med tredimensionell 
fastighetsbildning respektive servitut, teoretisk och praktisk värdeminskningar på utsatta fastigheter på 
grund av tunnel samt diskussion av ersättningsmetoden som används. Den första intervjun var med 
Sara Engström Askelin och Björn De Maré från Stockholms kommunala lantmäteri. Intervjun efter det 
var med Rolf Simón från Forum Fastighets Ekonomerna. Sedan intervjuades Anders Johansson på 
Trafikverket. Den sista intervjun hölls med Hanna Broberg från Stockholms statliga lantmäteri.  

7.1 Viktiga skillnader mellan servitut och 3D för fastighetsägaren 
Det första som Engström svarar på frågan är att skillnaden är beroende på servitutets utformning. 
Belastningen för fastighetsägaren är olika om servitutet helt utsläcker fastighetsägarens rådighet eller 
om fastighetsägaren fortfarande kan nyttja området men i en viss begränsning. Själva järnvägstunneln 
kräver ett totalt ianspråktagande. I det fallet är det enligt lantmäteriet inte lämpligt med servitut. I de 
fallen är det bättre att använda sig av ägande eftersom det ger en tydligare ansvarsfördelning. När det 
gäller skyddszonen kan det vara lämpligt med servitut anser Engström eftersom servitut tillåter en 
kombinerad fastighetsanvändning. Skyddszonens funktion är att se till att tunneln inte skadas av 
borrningar eller grävningar. Skyddszonens rådighetsinskränkningar är beroende av anläggningens 
känslighet. En känslig anläggning kräver att ingen aktivitet sker i skyddszonen och då är det enligt 
Engström mer lämpligt med ägande men mindre känsliga anläggningar kan tillåta viss verksamhet och 
då kan servitut vara bra (Engström Askelin & De Maré, 2017).  

Simón säger att för fastighetsägaren blir det i praktiken ingen skillnad om markanspråket sker med 
servitut eller ägande. Han fortsätter med att säga att han tycker att det är lite konstigt att använda 
servitut när tunnelutrymme tvångsvis ska överlåtas. Servitut är en nödlösning som tillkom innan det 
fanns tredimensionell fastighetsbildning. Han anser att det är bättre med ägande för att det är mer 
renodlat och logiskt. Det här gäller även skyddszonen. Det går att säga att servitut är mer flexibelt för 
att ägaren fortfarande har kvar vissa möjligheter men SLL har vetorätt i det som händer inom 
skyddszonen. I hans mening får det exakt samma effekt oavsett hur frågan löses eftersom landstiget 
har vetorätt i vad som sker i skyddszonen. Fastighetsägaren kan komma överens med landstinget om 
att utföra en åtgärd och då kan den tillåtas även om landstinget äger utrymmet (Simón, 2017).   

Tredimensionell fastighetsbildning var nytt när Banverket (numera Trafikverket) tog ställning till 
frågan vilket gjorde att Banverket var osäker på om Citybanans behov skulle tryggas med 
officialservitut eller genom tredimensionell fastighetsbildning, berättar Johansson. Osäkerheten som 
Banverket såg var att förrättningsprocessen inte skulle motsvara den tidsplan som projektet hade. Det 
visade sig dock att processen följde tidsplanen och att markanspråket inte ledde till problem. En av de 
större fördelarna med tredimensionell fastighetsbildning är att med hjälp av det kan tomträtter 
tvångsvis i anspråkstas vilket har varit en stor fördel. Johansson fortsätter med att hävda att vara 
fastighetsägare är en starkare rätt en att vara servitutsägare (Johansson, 2017). 

7.2 Genererar tunneln skada på utsatt fastighet? 
Det första som De Maré säger är att Det är svårt att påvisa en skada på fastigheten. En fastighet med 
tunneln under kommer inte att säljas för en lägre summa än en fastighet utan. Han fortsätter med att 
säga att det kan uppkomma skada när det handlar om villafastigheter eller när tunneln går närmare 
ytan men att för tunnelbanan går det inte att observera en marknadsvärdeminskning (Engström 
Askelin & De Maré, 2017).  

Broberg svarar med att det är ju ett intrång fastighetsägaren kan ju inte göra vad som helst under 
marken när tunneln ligger där men att tunnelbanan läggs ganska långt ner vilket minskar intrånget. De 
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som bor i Stockholm får räkna med att det ligger en del under marken. Det kanske blir en 
värdeminskning konstaterades I arbetet med Citybanan och förbifarten. Det är dock inga enorma 
summor som betalas ut eftersom fastighetsägaren fortfarande kan nyttja marken på ytan. I de fall där 
tunneln går väldigt grunt så sker en mer långt gående värdering om hur marknadsvärdet påverkas. Hon 
säger efter det att fastighetens värde kanske ökar eftersom du får en tunnelbana nära dig om tunneln 
går under (Broberg, 2017). 

Simóns svar på frågan är det gör det, i valet mellan en fastighet som har tunneln under och 
motsvarande som inte har så är valet ganska enkelt. Sedan kan skillnaden vara marginell men det 
medförs ändå en skada. Simón påpekar att faktorerna som påverkar marknadsvärdeminskningen är 
beroende på vilken typ av fastighetsägare det är. För en kommersiell fastighetsägare som ofta är fallet 
i Stockholms innerstad, är fastighetsvärdet starkt kopplat till förvaltningen av fastigheten. Faktorer 
som då påverkar är huruvida teoritiska byggrätter går förlorade eller om bergvärmeanläggningar 
påverkas. Byggrätter och befintliga bergvärmeanläggningar måste ersättas fullt ut men det är också en 
risk att tunneln utsläcker möjligheten till nya bergvärmeanläggningar. Den möjligheten har en 
värdepåverkan som enligt Simón måste respekteras (Simón, 2017).  

Trafikverket kunde konstatera att intrånget ska generera ersättning men till skillnad från 
Optokabelfallet (NJA 2007 s. 695) så kommer tunneln inte att innebära ökade förvaltningskostnader 
för fastighetsägaren säger Johansson. Banverket kommer att hålla sig i tunneln och inte störa 
fastighetsägaren på det sättet som nämns i rättsfallet (Johansson, 2017). 

7.3 Parametrar som påverkar värdeminskningen? 
Enligt De Maré är den viktigaste parametern huruvida tunneln utsläcker onyttjade byggrätter. 
Byggrätter har ett otroligt stort värde och förlorandet av dessa ska alltid berättiga full ersättning. 
Borrning av bergvärme är en annan viktig faktor. Där var det ett fall där en fastighetsägare var 
tvungen att flytta sin anläggning. För det fick han givetvis full ersättning berättar men det finns andra 
fall där fastighetsägare vill ha ersättning för att möjligheten till bergvärme försvinner berättar De 
Maré. Den diskussionen kom upp i arbetet med Citybanan. Det som man dock måste tänka på är att 
det är pågående markanvändning som är ersättningsgrundande poängterar Engström. När det finns en 
detaljplan som utsläcker möjligheten till bergvärmeanläggning är det här inte 
marknadsvärdeminskning utan snarare planskada. De som för Citybanan yrkade för ersättning på 
grund av förlorade möjligheter till bergvärmeanläggning fick ingen ersättning (Engström Askelin & 
De Maré, 2017).   

I intervjun med Broberg diskuteras också befintlig markanvändning i ersättningsbestämning. Hon 
säger att det inte går att kräva ersättning endast för att tunneln nu förhindrar bergvärme borrning. Det 
krävs att fastighetsägaren ska ha långt gående planer med tillhörande tillstånd. Fortsättningsvis säger 
hon att Det finns massa faktorer som gör huruvida man får borra efter bergvärme eller inte oavsett om 
det finns en tunnel under eller inte. I arbetet med förbifart Stockholm är det samma frågor som 
diskuteras (Broberg, 2017). 

Simón berättar att det har blivit betydligt vanligare med energibrunnar och att vid nyproduktion ses 
det alltid över som ett alternativ. Det har även blivit vanligt att flerbostadshus anlägger egna 
anläggningar. Det har blivit en viktig fråga av ekonomiska och policyskäl. Grönenergi ger positiva 
värden för husen samt att det är bra med alternativ till fjärrvärmen. Han anser också att det borde 
finnas en relation mellan ersättningen och fastighetens storlek. Den här schablonen har som funktion 
att man tror att någon gång i framtiden har nytta utav anläggningen. En stor fastighet kan tjäna mer på 
anläggningen än en mindre fastighet (Simón, 2017). 
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7.4 Gör ägande större skada än servitut? 
Det första som Engström konstaterar är att eftersom tunnelservitutet kan jämställas med ägande 
kommer det servitutet inte att generera en mindre skada än ägande. Hon fortsätter med att säga Det går 
inte att generalisera att servitut ger en högre eller lägre ersättning utan det beror på vad servitutet 
innebär och hur exkluderande servitutet är. De Maré anser att om skyddszonen läggs som äganderätt 
då bör det vara ett större intrång än om skyddszonen läggs som servitut eftersom Då skyddszonen är 
lagd som servitut får du beroende på utformningen fortfarande göra vissa saker. Tas rätten via ägande 
har fastighetsägaren ingen rätt alls. Han håller dock med Engström att vissa servitut kan likställas med 
ägande och då går det inte att påvisa en skillnad (Engström Askelin & De Maré, 2017). 

Broberg anser inte att det finns en skillnad enligt henne är ianspråktagandet samma oavsett om det 
heter servitut eller 3D – fastighet. Det är samma område som måste tas i anspråk oavsett hur man 
väljer att lösa det juridiskt. Hon tycker också att det är en fördel med ägande för att det blir tydligare 
för båda parter (Broberg, 2017). 

Simón säger att det finns en teoretisk skillnad men ingen skillnad i praktiken. Det skulle kunna bli en 
skillnad om tunneln ligger ganska högt upp men inte på de nivåerna som tunnelbanan ligger. En 
fastighetsägare får inte göra något inom servitutsområdet och självklart inte agera inom annans 
fastighet. Skillnaderna uppstår om av någon anledning tunnelbanan skulle upphöra i framtiden då 
kommer servitutet att bli onyttigt och upphävs. När utrymmet dock är en egen fastighet kommer den 
att tillhöra landstinget även om tunnelbanan försvinner. Simón berättar att han skulle välja att köpa en 
fastighet där tunneln är upplåten med servitut än ägande men att den skillnaden är extremt liten och 
svår att värdera (Simón, 2017). 

Johansson säger att han tror att det blir ungefär samma men att det skulle vara rimligt om servitut 
genererade en mindre ersättning. Han fortsätter med att säga att för Citybanan var fördelarna med 
ägande större än nackdelen med högre ersättning. Det är viktigt att få en stabil markåtkomst för 
projektet och att få tillträde till utrymmet (Johansson, 2017). 

7.5 Schablonvärdena 
Lantmäterimyndigheten tycker att schablonbelopp är bra att använda i den här typen av fall då det kan 
vara svårt att göra en faktisk värdering av skadan. Det är svårt att påvisa en skada eftersom en 
fastighet med tunnel under säljs för lägre än en motsvarighet utan säger Engström.  

Den sakkunnige som undersökte saken kom fram till en nivå för beloppen; sedan valde lantmätaren 
som höll i förrättningen att höja nivån med en faktor fyra. Det går att fråga sig varför beloppet höjdes 
och om motsvarande höjning är aktuellt för tunnelbanan.   Det ska ju finnas anledning till att man gör 
en sådan höjning påpekar Broberg. Broberg fortsätter med att säga att schabloner är något som 
används i de flesta fall. Det är möjligt att schablonvärden blir vägledande i framtiden. Hon anser dock 
att det är Norells värden som bör vara vägledande och inte de högre värdena. Djupet borde också vara 
en faktor. För det är skillnad om tunneln ligger 40 m under eller 5 m under marken. Schablonerna 
gällande Citybanan valdes att sätta vikt på hur stor del av fastigheten som tunneln tar i anspråk men 
jag anser nog att djupet är av större betydelse. Schablonerna är dock svåra att sätta och värdering är 
generellt en osäker vetenskap (Broberg, 2017).  

Trafikverket tyckte att det var konstigt att Lantmäteriet valde att fyrdubbla värdena som Norell 
föreslog. De valde dock att inte överkalaga Lantmäteriets ersättningsbestämmelse berättar Simón. De 
ansåg att värdena var för höga men ändå inte värt att sätta igång en process för att det är Trafikverket 
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som betalar rättegångskostnaderna. Simón fortsätter med att det inte går att säga att något är rätt eller 
fel men att han personligen inte heller förstod höjningen. Dock går det att säga att 15 000 mer eller 
mindre inte är så viktigt när fastigheterna är köpta för en miljard. Det blir dock mycket pengar för 
trafikverket för det är många fastigheter. Simón berättar att han tog fram andra schablonvärden åt 
trafikverket som ett uppdrag åt dem.  De värdena var något lägre och tillskillnad från lantmäteriets 
värden så var de beroende på hur djupt tunneln låg. Det var dock ingen större skillnad. Det sista Simón 
säger är att schabloner bör användas med försiktighet och egentligen bör varje fall prövas för sig, 
överklagandena är ett tecken på det (Simón, 2017).  

Johansson berättade att Trafikverket lämnade över ersättningsfrågan till KLM. Det var en lång process 
innan den nuvarande schablonersättningen blev klar. 20-, 40 eller 60000 kronor per fastighet beroende 
på hur stor procentsats i horisontalplanet som i anspråkstas av Trafikverket.  De väljer att räkna upp 
Norells bedömning på ersättning med en faktor fyra med anledning av att Stockholm har höga 
fastighetsvärden. Dock kan man ifrågasätta om fastighetsvärdena ska påverka ersättningsnivån 
eftersom det konstaterats att intrånget inte innebär någon marknadsvärdeminskning på den urholkade 
fastigheten tycker Johansson (Johansson, 2017).   
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8 Resultat och Analys 

8.1 Rättsvetenskaplig metod 
Järnvägar får traditionellt sätt sin mark med hjälp av ägande. I det här fallet innebär det att 
tredimensionell fastighetsbildning. För att bilda tredimensionella fastigheter krävs att det är den mest 
lämpliga åtgärden. Det betyder att om det finns mer lämpliga åtgärder ska dessa användas istället. Det 
finns ett rättsfall där mark och miljödomstolen prövade om citybanan kunde säkra sin tunnel och 
skyddszon med en tredimensionell fastighet. Domstolen dömde där att det inte finns någon alternativ 
möjlighet som är mer lämplig att använda än tredimensionell fastighetsbildning och godkände 
fastighetsbildningen.   

Alternativet till tredimensionell fastighetsbildning är servitutsbildning. Servitutsbildning kräver att 
kraven för officialservitut uppfylls. Det kritiska kravet är väsentlighetsvillkoret. Väsentlighetsvillkoret 
säger att servitutet ska vara av väsentlig betydelse för fastigheten. Det räcker inte att tunnelbanan som 
anläggning kräver servitutet utan det ska finnas en fastighet som inte bara blir bättre med servitutet 
utan också har väsentlig betydelse att ha servitutet. Rättsfallet från 78 (NJA 1978 s.57) prövade 
väsentlighetsvillkoret för ett nästan identiskt fall och då kom HD fram till att det var av väsentlig 
betydelse. Det har dock hänt ganska mycket sen 1978, planeringen av järnvägsbyggande har ändrats 
och möjligheten till tredimensionell fastighetsbildning existerar nu men det går ändå inte att ignorera 
resultatet av den domen. Haga-rättsfallet konstaterade att för tunnlar är det lämpligt att använda 
tredimensionell fastighetsbildning för att överlåta utrymmet. Juridiskt är tredimensionell 
fastighetsbildning mer lämpligt i det här fallet men servitutsbildning går att genomföra.   

8.2 Fallstudierna  
Tre fall studerades i fallstudien och av dem var det endast Citytunneln som använde sig av servitut. 
När valet togs för Citytunneln var den tredimensionella lagstiftningen inte lagkraftställd ännu. 
Slutsatsen som kan dras från fallstudierna är att trafikverket föredrar att använda tredimensionell 
fastighetsbildning. Samtidigt har trafikverket en tradition av att använda sig av ägande när mark ska 
säkras för järnväg. tillsammans med resultatet från studien av Citybanan och Västlänken är det troligt 
att de kommer att använda sig av tredimensionell fastighetsbildning även i fortsättningen.  

Exempel fallen som studerats är stora samhällsnyttiga infrastrukturprojekt. För projekteten är det 
viktigaste att projektet genomförs med hög effektivitet och låg friktion gentemot fastighetsägare och 
politiker. Lösningar som ger resultat snabbare eller till lägre kostnad kommer att väljas även om det 
inte är den juridiskt korrekta lösningen. Trafikverket föredrar att använda sig av tredimensionell 
fastighetsbildning för att det ger en tydligare ansvarsfördelning och förenklar framtida underhåll.  

8.3 Intervjuerna 
Intervjuerna genomfördes med olika parter i järnvägsplaneringen och gav lite olika svar. 
Lantmäterimyndigheterna var överens om att det inte finns några svårigheter med att bilda 
tredimensionella fastigheter i det här fallet och att den lösningen är att föredra. I perspektivet 
anläggningsägare tyckte samtliga att det var bättre att använda tredimensionell fastighetsbildning. Från 
perspektivet markägare tyckte fortfarande majoriteten att det var bättre med tredimensionell 
fastighetsbildning men det fanns åsikter om att servitut var ett mindre intrång.  

Samtliga intervjupersoner ansåg att det förekommer en viss fastighetsvärdeminskning som motiverar 
ersättning. Deras åsikt var även att förutom i specifika fall så är schablonvärdering en bra metod. 
Majoriteten ansåg att de ersättningsvärden som Norell tog fram var rimliga och rättvisa men att 
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höjningen som lantmäterimyndigheten gjorde från 5, 10, 15 tusen till 20, 40, 60 tusen var tveksam och 
omotiverad.  

9 Slutsats  
När det gäller själva tunneln är teori och empiri överens om att ägande är det mest lämpliga. För 
skyddszonen finns det delade meningar, enbart en 3D – fastighet anses enklare att förvalta men 
servitut kan kännas som ett mindre intrång. Eftersom tunnelfastigheten skulle bli den härskande 
fastigheten skulle ett skyddszonsservitut inte ha några problem med väsentlighetsvillkoret som är ett 
problem om hela anläggningen är ett servitut. Det här är också den lösningen som Underskog föreslår 
i sin rapport. Han poängterar att det inte är jättestor skillnad men att det är viktigt att det motiveras 
ordentligt hur frågan ska lösas och varför i järnvägsplanen för att det inte ska bli problem senare.  

I Hagarättsfallet säger mark och miljödomstolen att på det sättet som gjordes för Citybanan inte bara 
är godkänt enligt lagtext utan även det som lagstiftaren hade tänkt att tredimensionell 
fastighetsbildning skulle användas till. Eftersom det endast är prövat i en instans genererar inte domen 
någon rättspraxis men domstolen var väldigt säker på sin sak. Dessutom är det också så som 
Västlänken ska hantera frågan. Slutsatsen som kan dras är att en tredimensionell fastighet är 
åtminstone inte ett sämre alternativ än servitut som skyddszonsalternativet eftersom då hade inte 
kravet för bildandet av tredimensionella fastigheter uppfyllts (FBL 3:1 a).   

Utgångspunkten för ersättningsfrågan är att om HD hade dömt annorlunda i Optokabelfallet hade 
fastighetsägarna som får sin mark i anspråktagen på grund av tunnelbanan troligen inte fått någon 
ersättning mer än de som kan påvisa en faktisk skada. Värdet av den förlorade möjligheten till 
bergvärme är kopplad till hur mycket pengar som fastighetsägaren skulle kunna spara genom att 
installera bergvärme. Besparing bestäms av energipriserna och anläggningskostnaderna. Dessa 
kostnader är inte kopplade till det faktiska marknadsvärdet som de försöker hävda i rättsfallen Skålen 
(mål nr: F 6314-12) och Pilen (mål nr: F 1778-15) utan av andra faktorer. Därmed anser jag som 
intervjupersonerna att höjningen som lantmäterimyndigheten gjorde är obefogad och Norells värden 
var fullt tillräckliga. Värdena har fått stöd från olika parter i infrastrukturbyggandet vilket gör att de 
kan användas även i tunnelbandefallet.   

9.1 Rekommendationer  
När det gäller att säkra rätten för en järnvägstunnel är det mer lämpligt att bilda en tredimensionell 
fastighet för hela utrymmet inklusive skyddszonen än att bilda servitut. Trafikverket överlåter alltid 
mark med ägande när det tar mark permanent tvångsvis eller via överenskommelse eftersom det finns 
lagstiftning som stödjer tredimensionell fastighetsbildning finns det ingen anledning för trafikverket 
eller annan anläggningsägare att använda något annat för järnvägstunnlar.  

 Fastigheter som utsätts för en märkbar värdeminskning exempelvis om fastigheten får ett intrång i 
markplanet, tunneln utsläcker byggrätter eller omöjliggör (eller försvårar) användandet av en befintlig 
bergvärme anläggning ska få sin värdeminskning värderad och ersatt. För fastigheter där intrånget inte 
genererar en märkbar värdeminskning ska också få sitt intrång ersätt i form av en schablonmässig 
summa.  

När fastighetsintrånget sker med ägande (tredimensionell fastighetsbildning) ska ersättningen vara lite 
högre än när intrånget sker med servitut. De värden som Norell kom fram till dels för servitutsbildning 
i Malmö och tredimensionell fastighetsbildning i Stockholm tycker jag är rimliga och bör användas 
respektive.     
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