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Abstract 

In the beginning of 2009 the construction of the tunnel and underground railway stations that 

are part of the project known as Citybanan began. The purpose of the project is to relieve the 

two existing rail tracks, used by all train traffic that passes through Stockholm today. The 

capacity is the same as when this stretch connecting the southern part with the central part of 

the city was opened in 1871. The maximum volume of train passages was met years ago and 

congestion is a problem which prevents development of availability not only in the greater 

Stockholm area, but in the entire region. The lack of alternative tracks causes major holdups in 

the traffic whenever technical or other issues occurs on this particular stretch.  

The implementation of project Citybanan demands numerous and complicated measures, 

amongst others has three-dimensional properties been created and transferred to Trafikverkets’ 

existing property. Large amounts of rock has been blasted and excavated from the bedrock that 

Stockholm rests upon, as well as the immersion of tunnel parts in Riddarfjärden. Now the 

tunnel, measuring six kilometres in total, is open all the way through and the rail coating is 

being laid. Citybanan is planned to be in service by 2017. 

During the construction of the tunnel and the two new commuter train stations, the people that 

live and works nearby the working space will inevitably be affected in different ways. Even if 

great measures of caution is taken does sound and vibration from the tunnelling occur, and may 

cause damage on private property among other things. Also, there is the event of working spaces 

and shut down roads that causes interference that could imply financial damage by for example 

obstructed entry. According to expropriationslagen (1972:719) and miljöbalken (1998:808) 

those who suffer property damage may be entitled to reimbursement. 

To be able to determine whether damages has occurred because of the work being done for 

Citybanan, Trafikverket does inspections on properties before and after work is done, within a 

radius 150 meters of the working area. They have made a form to be used by those who want 

leave a claim, and if the conditions are met they will be reimbursed. These terms and conditions 

are based on the requisites for ”övrig skada” (other damage). 

An analysis of a few agreements between businesses, who operate and are affected by the 

construction work done for Citybanan in the area of Odenplan, and Trafikverket on 

reimbursement for ”rörelseskada” (financial damage that occurs to a business because 

expropriation has been conducted). The contracts are agreements between businesses who made 

claim for that particular kind of damage and Trafikverket who has caused the interference.  

The result of the analysis is an indication of where the individual might stand a greater financial 

risk hence to costs of a trial in case of disagreement. Although the likelihood of disagreement 

is less to occur when mutual agreements are reached. From a socio-economic point of view it 

can be considered better to solve these issues outside of court. 
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Sammanfattning 

År 2009 påbörjades byggnationen av Citybanan enligt Trafikverkets järnvägsplan, en tågtunnel 

vars syfte är att avlasta det dubbelspår mellan Stockholm Södra och Stockholm Central som 

sedan invigningen i slutet på 1800-talet fortfarande bär samtliga tåg som passerar genom 

Stockholm. Denna ytterst begränsade kapacitet får som konsekvens att en flaskhalseffekt 

uppstår, vilket i sin tur hindrar tätare tågtrafik som skulle kunna förbättra tillgängligheten inte 

bara inom Stockholms län utan till hela Mälardalsregionen. Det innebär även att all passerande 

trafik påverkas när tekniska eller andra problem uppkommer på sträckan. 

För att kunna genomföra projekt Citybanan har bland annat nya tredimensionella 

fastighetsutrymmen överförts till Trafikverkets fastigheter i enlighet med expropriationslagen. 

Stora mängder bergmassa har sprängts och schaktats bort från urberget som Stockholm till stor 

del vilar på, och en sänktunnel har installerats i Riddarfjärden. Den totalt sex kilometer långa 

tunneln är nu öppen hela vägen och nedläggandet av räls pågår. Två nya pendeltågsstationer, 

Stockholm City och Odenplan som ersätter Stockholm Central samt Karlberg är under 

färdigställande, och 2017 beräknas Citybanan att tas i bruk. 

Vid konstruktionen av tunneln och dess nya stationer påverkas oundvikligen de människor som 

bor eller arbetar i närheten av arbetsområdet. Även om stora försiktighetsåtgärder vidtagits 

uppstår ljud och vibrationer från tunneldrivning som kan orsaka skada på till exempel egendom. 

Även ovan mark innebär avstängningar av vägar och upprättande av tillfälliga 

byggetableringar, störningsmoment som bland annat kan orsaka skada genom försvårat 

tillträde. Enligt expropriationslagen (1972:719) samt miljöbalken (1998:808) kan den som 

drabbas av förmögenhetsskada ha rätt till ersättning, formulerat som ”övrig skada”. 

För att kunna fastställa om skador uppkommit på grund av arbeten för Citybanan arbetar 

Trafikverket med bland annat för- och efterbesiktningar av fastigheter inom en radie av 150 

meter från arbetsområdet. De har utformat en anmälningsblankett för den som vill lämna 

ersättningsanspråk, och är villkoren uppfyllda utges ersättning. Dessa villkor är baserade på 

rekvisiten för övrig skada.  

En analys av några avtal mellan näringsidkare, med verksamheter berörda av Citybanans 

konstruktionsarbeten kring Odenplan, och Trafikverket gällande ersättning för rörelseskada har 

genomförts. Avtalen avser verksamheter som på olika sätt drabbats av förmögenhetsskada 

genom bland annat ljud- och vibrationsstörningar samt hindrat tillträde. I ett av fallen innebär 

överenskommelsen att verksamheten avvecklas. 

 Resultatet av analysen indikerar att den individ som tecknar ett sådant avtal i händelse av tvist 

utsätter sig för en ekonomisk risk då denne får stå för större del av rättegångskostnader än om 

ärendet avgjorts i domstol direkt. Möjligheten att tvist uppstår är däremot mindre sannolik då 

avtalen är ömsesidiga överenskommelser. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan det anses 

bättre att lösa ersättningsfrågorna med den här typen av avtal än genom stämning i domstol. 
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1 Inledning  
Fram till 1871 saknades i Stockholm järnvägsförbindelse mellan den Västra Stambanan, som 

gick fram till Stockholm Södra, samt den Norra Stambanan, som utgick från Norra Bantorget 

(Trafikverket 2014). Så invigdes slutligen den så kallade Sammanbindningsbanan med den nya 

mittpunkten Stockholm Central. För att möjliggöra sammanlänkningen hade dubbelspårig 

järnväg lagts i en tunnel under Södermalm och på en bro över Riddarfjärden via Riddarholmen. 

Vid tidpunkten för invigningen passerade tio tåg per dygn denna sträcka. Under de dryga 140 

år som banan varit i bruk har denna frekvens succesivt kommit att öka till omkring 550 

passerande tåg per dygn. Olika typer av underhåll och utbyggnationer, som broar och 

signalsystem, har genomförts under denna tid, men spårkapaciteten har varit densamma. Sedan 

1980-talet har man aktivt försökt hitta lösningar för att kunna bygga bort den så kallade 

”getingmidjan” mellan Södermalm och Stockholm Central. Olika alternativ har tagits fram och 

vissa påbörjades utan att slutföras. 

 

År 2000 fick dåvarande Banverket, numera en del av Trafikverket, återigen i uppdrag att hitta 

en lösning på ”getingmidjans” begränsade resurser och hur en utbyggnad av spårkapaciteten 

genom Stockholm skulle kunna genomföras. En förstudie utfördes och förslaget med ny 

pendeltågstunnel under staden bedömdes som det bästa alternativet. Tillåtlighet för 

utbyggnaden gavs av den då sittande (socialdemokratiska) regeringen år 2005, men återkallades 

vid regeringsskiftet efter valet 2006. Ytterligare utredning gjordes, och då utgången blev 

densamma som förstudien fick projektet 2007 återigen tillåtlighet. År 2008 godkändes 

järnvägsplanen och byggnationen startade i januari 2009. 

 

Genomförandet av projekt Citybanan påverkar många på grund av belägenheten genom 

Stockholm city; fastighetsägare, boende och företagare som finns i närheten av tunnelbygget 

drabbas i olika grad av störningar på grund av bland annat tunneldrivande åtgärder som borrning 

och sprängning men även av områdesavstängningar för tillfälliga byggetableringar på gatunivå 

(Trafikverket 2014). Dessa störningar kan vara av sådan grad att de ger upphov till skada för 

den drabbade. I det här fallet kan sådan uppkommen skada, av ekonomisk art, bedömas enligt 

expropriationslagens bestämmelser om övrig skada och därmed vara berättigad till ersättning 

för denna (4 kap. 1 § 3 meningen expropriationslagen (1972:719) (ExL).  

 

Till skillnad från löseskilling och intrångsersättning vid expropriation där det är tydligt att den 

utsatte har rätt till ersättning och för vad, det vill säga hela eller delar av sin fastighet, som kan 

beräknas genom antal kvadratmeter multiplicerat med ett uppskattat marknadsvärde, är det inte 

lika tydligt med restposten ’övrig skada’. En anledning är det antal rekvisit, vilka inte är helt 

enkla att objektivt bedöma, som ska uppfyllas. Dessutom går det inte alltid att upprätthålla en 

strikt åtskillnad mellan löseskilling och annan ersättning, för att uppnå oförändrad 

förmögenhetställning för den skadelidande kan det ibland vara nödvändigt att 

ersättningsposterna får komplettera varandra, trots huvudprincipen att de ska vara åtskilda 

(Hager, 1998 s 440). 

1.1 Metod och syfte 

En fallstudie där analys av faktiskt utgiven ersättning för rörelseskada från Trafikverket till 

några berörda näringsidkare under konstruktionstiden av Citybanan i Stockholms innerstad 

kommer genomföras med syftet att ge en bild av hur en myndighet som Trafikverket hanterar 

denna typ av skada. Även rättsfall där ersättningsreglerna är aktuella och litteraturstudier 

förekommer. Det analyserade materialet består av fyra avtal, då de följer samma 

standardiserade utformning har en större mängd ej ansetts nödvändig.  
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1.2 Rapportens disposition 

Ett inledande avsnitt kommer att kortfattat behandla expropriation samt markåtkomst och 

ersättning i allmänhet, följt av en beskrivning av olika skadetyper.  Därefter presenteras projekt 

Citybanan i stort och dess påverkan på Vasastaden mer specifikt då det är där berörda 

näringsidkare verkar eller har verkat. Vidare sammanfattas avtalen mellan Trafikverket och 

dessa näringsidkare och avslutningsvis förs en jämförande diskussion angående avtalen och 

gällande regelverk.  

 

En mer djupgående framställning av expropriationslagstiftningen har valts bort då fokus i denna 

uppsats är på posten ”övrig skada”, och läsaren förutses ha grundläggande kännedom om 

principerna vid expropriation. 
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2  Gällande regelsystem 

2.1 Expropriationsersättning 

Vid expropriation av hela eller delar av fastighet kompenseras sakägaren genom löseskilling 

eller intrångsersättning för den ekonomiska förlust avståendet av areal innebär, enligt fjärde 

kapitlets inledande paragraf i expropriationslagen. Vidare i samma paragraf, tredje meningen, 

anges att övrig skada som uppkommer på grund av expropriationen ger rätt till ersättning. En 

sådan typ av övrig skada kan vara företagsskada, då influensregeln i 4 kap. 2 § ExL är tillämplig. 

För fastigheter som inte avstår mark men ändå påverkas av expropriationsföretaget finns 

möjlighet att få ersättning för miljöskada enligt 32 kap. miljöbalken (1998:808) (MB), och 

dessa bestämmelser är i princip lika de i 4 kap. 2 § ExL.  Nedan följer en kortare genomgång 

hur förfarandet vid markåtkomst går till samt av de olika aktuella rättsreglerna och dess 

tillämpning. 

2.2 Allmänt om förfaranderegler vid markåtkomst och ersättning 

Vid markåtkomst och ersättning prövas och avgörs tre olika frågeställningar. Dessa är 

tillåtligheten av markåtkomsten, ianspråktagandet av mark/rättigheter samt ersättningens 

storlek då det är aktuellt (Sjödin et al, 2011 s 57). Prövningen av dessa regleras i de 

grundläggande bestämmelserna enligt Europakonventionen artikel 6 samt i förvaltnings- och 

processrättslig lagstiftning. Det är olika typer av offentliga organ, statliga förvaltningsnämnder 

och kommunala förvaltningsmyndigheter, som prövar och avgör frågor om markåtkomst. Det 

finns tre huvudtyper av förfaranden när det gäller beslut om markåtkomst: 

 administrativa förfaranden 

 förrättningsförfaranden 

 rättegångsförfaranden. 

Vid administrativa förfaranden sker prövningen av en administrativ myndighet (Sjödin et al. 

2011 s. 59). Vid överklagan sker denna till närmast överordnade myndighet och inte till en 

domstol. Exempel på då administrativa förfaranden tillämpas är bland annat vid 

koncessionsprövning för kraftledningar av Energimarknadsinspektionen enligt ellagen 

(1997:857)(EL), beslut om detaljplaner som fattas av kommunen enligt plan- och bygglagen 

(2010:900)(PBL) samt beslut om arbetsplaner och järnvägsplaner som fattas av Trafikverket 

enligt väglagen (1971:948)(VägL) och lagen om byggande av järnväg (1995:1649)(LBJ). Den 

här typen av beslut avser främst tillåtlighetsfrågor, alltså lämplighet och placering av olika 

projekt. Besluten medför vanligtvis ingen rätt att ta mark eller rättigheter i anspråk för 

genomförandet. Den som berörs av en plan eller ett förslag har rätt till samråd, men det finns 

ingen formell rätt att förhandla och träffa överenskommelser i administrativa förfaranden. 

 

Förrättningsförfaranden är, jämfört med administrativa förfaranden, mer enhetliga och normalt 

sett sker handläggningen av lantmäterimyndigheten. Exempel på förrättningar är bland annat 

fastighetsreglering enligt fastighetsbildningslagen (1970:988)(FBL), inrättande av 

gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen (1973:1149)(AL) samt upplåtelse av 

ledningsrätt enligt  ledningsrättslagen (1973:1144)(LL). Förfarandet regleras huvudsakligen av 

bestämmelserna i 4 kap FBL. Lantmäterimyndigheten har officialansvar, vilket innebär att 

myndigheten är skyldig att utreda besluts-förutsättningarna i sin helhet. Detta, samt att 

förrättningsförfaranden har ett större inslag av muntlighet, skiljer sig från administrativa 

förfaranden. I denna typ av förfarande kan parterna träffa bindande överenskommelser och 

dessa kan efter myndighetsprövning läggas till grund för beslut. Dessa beslut innefattar 

huvudsakligen frågor om ianspråktagande av mark och rättigheter samt ersättning. 
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Förrättningsbeslut överklagas judiciellt, alltså till mark- och miljödomstolen vidare Mark- och 

miljööverdomstolen (MÖD) och slutligen till Högsta domstolen (HD) (Sjödin et al. 2011 s. 60). 

Denna typ av förfarande är vanligast vid byggande av järnväg (Trafikverket 2014). 

 

Rättegångförfaranden vid markåtkomst- och ersättningsfrågor är anknutna till mark- och 

miljödomstolarna (Sjödin et al. 2011 s. 60). Förfarandet är tillämpligt vid bland annat inlösen 

av allmän platsmark enligt PBL, ersättning för vägrättsupplåtelse enligt VägL och vid 

tillståndsgivning till vattenverksamhet enligt MB. I första instansen består rättegången av två 

olika faser, förberedelsen och huvudförhandlingen. Till skillnad från förrättningsförfarandet 

med myndighetens officialansvar, ligger stora delar av ansvaret för utredning och bevisning på 

parterna själva vid rättegångsförfaranden. Domstolarna har dock skyldighet att bedriva 

materiell processledning till hjälp för parterna. Liksom vid förrättningsförfaranden är formen i 

första instans till stor del muntlig, och parterna har vidsträckta möjligheter att förlikas i olika 

frågor. Även här kan dessa överenskommelser, efter prövning, ligga till grund för domstolens 

beslut. Vanligaste frågeställningen rör ersättningsmål, men även frågor om ianspråktagande 

behandlas. Tillåtlighetsfrågor förekommer ibland, t.ex. i mål om tillstånd för vattenverksamhet. 

Överklagan av domar sker även här judiciellt, till Mark- och miljööverdomstolen samt Högsta 

domstolen (Sjödin et al. 2011 s. 61). 

2.3 Reglering av skadeersättning 

Ersättningssystemet regleras i olika lagstiftningar beroende på vad som ska ersättas. Handlar 

det om markåtkomst regleras skadeersättning enligt ExL och vinstfördelning enligt FBL och 

AL. För miljöskador gäller ersättningsreglerna i MB. Innan ersättning kan bestämmas måste en 

bedömning i flera steg göras för att avgöra vilka regler som ska tillämpas. Dessa steg är 

följande: 

 Identifiera situationen – gäller det t.ex. en allmän plats i detaljplan. 

 Vilka markåtkomstregler och procedurer gäller – t.ex. 6 kap. 13 § PBL, 5 kap. 8a § FBL. 

 Vilka ersättningsregler och principer gäller – t.ex. 4 kap ExL, 5 kap. 10a § FBL. 

 Vilka värderingsprinciper gäller – t.ex. ortsprisanalys, marginalvärde. 

 Vilken typ av ersättning – intrångsersättning eller annan ersättning. 

Vid bestämmandet av värdet för en expropriationsskada ska det göras med hänsyn till de 

fysiska, rättsliga och konjunkturmässiga omständigheter som råder vid värdetidpunkten (Sjödin 

et al 2011 s. 89). Denna tidpunkt är normalt den dag som expropriationsmålet avgörs. Denna 

tidpunkt gäller för samtliga delar av ersättningen. Sker förtida tillträde, vilket kan förordnas av 

domstol eller genom att parterna träffar en överenskommelse, är det tillträdesdatumet som 

agerar värdetidpunkt för löseskilling eller intrångsersättning (4 kap. 4 § ExL). För annan 

ersättning som ska täcka övrig skada gäller dock datumet för målets slutliga avgörande som 

värdetidpunkt (Sjödin et al 2011 s. 90). Anledningen till att de olika ersättningsposterna får 

olika värdetidpunkter är att omfattningen av övrig skada är svår att uppskatta innan målet 

avgjorts.  

 

Det finns ett antal lagar som reglerar hur markåtkomst och ersättning kan utföras, utöver 

tidigare nämnda gäller även speciallagar som VägL, Lbj, LL samt lagen med särskilda 

bestämmelser för vattenverksamhet (1998:812)(LSV). Det finns två huvudsakliga 

ersättningsprinciper, marknadsvärdeprincipen (även kallad skadeersättningsprincipen) och 

vinstfördelningsprincipen. Används marknadsvärdesprincipen, som gäller ren skadeersättning, 

regleras detta i 4 kap. ExL. Det är den princip som är aktuell för ersättning i de fall denna 

uppsats behandlar.  
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2.4  Övrig skada och annan ersättning 

Enligt 4 kap. 1 § 1 st, 3 meningen ExL kan en fastighetsägare vid expropriation ha rätt till annan 

ersättning för övrig skada denne lider, utöver det ersättningsgilla värdet för avstådd fastighet 

eller fastighetsdel. Som tidigare nämnt ska den som utsätts för expropriativa åtgärder stå i 

oförändrad förmögenhetsställning, och den restpost som övrig skada kan ses som har för avsikt 

att samla upp de övriga ersättningsgilla skador som uppkommer för fastighetsägaren (Hager, 

1998 s. 437).  Ersättningsposten för övrig skada ska ses som fristående i förhållande till 

löseskilling och intrångsersättning (Sjödin et al 2011 s. 106). Övrig skada uppstår när den som 

drabbas av expropriation går miste om intäkt eller får kostnader som annars inte hade 

uppkommit (Sjödin et al 2011 s.75). För en näringsidkare som bedriver verksamhet kan 

resultatet bli rörelseskada. 

2.4.1 Rörelseskada 

Rörelseskada uppstår då förmögenhetsskada drabbar den som driver en ekonomisk verksamhet 

som påverkas av expropriation (Sjödin et al 2011 s. 75). Hit räknas även jordbruksföretag. 

Innebär expropriationen att rörelsen fortsättningsvis måste bedrivas under nya förutsättningar, 

t.ex. flytta till en annan lokal eller utföra skyddsinstallationer, jämförs värdet för verksamheten 

under dessa förhållanden med värdet för den om expropriationen inte ägt rum. Har betydande 

skada uppstått är den ersättningsgill, förutsatt att det finns adekvat kausalitet till 

expropriationen, i likhet med allmän skadeståndsrätt (Sjödin et al 2011 s. 67). I det fall 

verksamheten måste läggas ner sker uppskattning av skadan på samma sätt. Inget 

schablontillägg görs för rörelseskada (4 kap. 1 § 2st ExL).  

2.5 Företagsskada och miljöskada  

Andra ersättningsgilla skadetyper är företagsskada, som gäller de fastigheter som utsätts för 

expropriation, alternativt miljöskada för fastigheter som inte berörts av expropriationen, men 

ändå påverkas av expropriationsföretaget (Kalbro et al, 2015 s. 104,126,130). Nedan beskrivs 

dessa närmare. 

2.5.1 Företagsskada 

I 4:2 ExL finns influensregeln, och enligt denna ska, i normala fall, den värdepåverkan 

(influens) som expropriationen innebär inte beaktas vid beräkningen av ersättning. För att 

kunna beräkna ersättningen enligt marknadsvärdesprincipen behöver man veta om 

företagsskada eller företagsnytta uppstår i samband med expropriationen, för att sedan kunna 

beräkna värdet före respektive efter expropriationsföretaget ägt rum (4 kap. 1-2 §§ ExL). Vid 

prövning av företagsskada enligt influensregeln är det ett antal rekvisit som prövas, dessa är 

väsentlighet, ortsvanlighet och allmänvanlighet samt att en skälighetsprövning ska göras 

(Sjödin et al 2011 s. 81). Dessa beskrivs närmare i avsnittet för miljöskada då de i princip är 

lika. 

 

Grundregeln är att när ersättningen bestäms så bortser man från värdeinverkan som 

expropriationsföretaget har, men beroende på om rekvisiten uppfylls eller inte kan ersättning 

för företagsskadan utgå ändå. Dock görs inget schablonmässigt pålägg om 25 % på den del av 

ersättningen som räknas som företagsskada, påslaget är endast aktuellt för intrångsersättning 

eller löseskilling. Vid företagsnytta är det samma rekvisit som prövas, men i ett sådant fall 

gäller det ifall en nytta som uppkommit berättigar avräkning på ersättning eller inte. 
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2.5.2 Miljöskada 

För att ersättning ska utges för miljöskada krävs att en verksamhet på en fastighet orsakat skada 

i sin fastighets omgivning (32 kap. 1 § MB). Om motsvarande skada uppstår i samband med 

expropriation eller fastighetsreglering gäller ersättningsreglerna för företagsskada. Skadestånd 

betalas för personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada. Störningar som är 

skadeståndsgrundande är t.ex. föroreningar, buller, skakning eller annan störning. Som annan 

skada räknas t.ex. förfulning av landskapsbilden eller s.k. psykiska immissioner. 

Skadeståndsansvaret vid miljöskada är enligt 32 kap. MB strikt och gäller alltså även om skadan 

uppkommit utan uppsåt eller vårdslöshet. Dock finns två undantag. Det ena är att ren 

förmögenhetsskada endast ersätts om den är väsentlig. Denna begränsning gäller inte för 

person- eller sakskada. Det andra undantaget gäller samtliga typer av skador, och är orts- och 

allmänvanlighetsrekvisitet. Anses störningen som orsakar skadan som vanlig får den tålas utan 

ersättning. Det ska göras en skälighetsbedömning innan beslut om ersättning tas. Ersättningen 

ska beräknas enligt allmänna skadeståndsprinciper, vilket innebär att en uppskattning sker på 

liknande sätt som vid tillämpning av ExL.  I MB finns ingen reglering av positiva influenser, 

och sådana ska, vid tillämpning av ExL, bedömas enligt 4 kap. 2 § ExL och därmed i princip 

avräknas från skadan. Figur 1 illustrerar prövningsgången vid miljöskada (som även är 

densamma för företagsskada). 

 

 

 

FIGUR 1 PRÖVNINGSGÅNGEN AV MILJÖSKADA (SJÖDIN ET AL, 2011 S. 222) 

 

Väsentlighetsrekvisitet innebär att ersättning för miljöskada är berättigat om skadan är av 

betydelse, det vill säga ej bagatellartat i enlighet med figuren. För att avgöra om rekvisitet 

uppfylls ser man till den nettoinverkan som den skadegörande verksamheten orsakar på den 

lidande fastigheten.  

Då det i MB inte finns någon reglering av positiv influens borde sådan nytta avräknas från 

ersättningen. Bland de syften som tas upp i förarbetena återfinns faktorer som 
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osäkerhetsmarginalen vid fastighetsvärdering, bevissvårigheterna för bagatellartade skador 

samt processekonomiska skäl (SOU 2008:99 s. 260). Om en värdepåverkan är att anse som 

väsentlig kan avgöras dels efter hur stort belopp det handlar om, dels efter det relativa 

förhållandet till fastighetens marknadsvärde. 

 

När det kommer till orts- och allmänvanlighetsrekvisiten utgör de en kvalifikationsgräns, 

ersättning utges endast om störningen som orsakat skadan inte skäligen bör tålas med hänsyn 

till rådande förhållanden på orten eller till dess allmänna förekomst under jämförliga 

förhållanden (Sjödin et al, 2011 s. 222). I bland annat SOU 2008:99 s. 261 exemplifieras en 

ortsvanlig störning med anläggandet av en ny fabrik på en ort där industri sedan tidigare 

förekommer. Som allmänvanlig räknas en störning, till exempel dragningen av en ny väg 

genom en ort tidigare ej belastad av en liknande väg, om immissionerna som vägen innebär är 

att anse som allmänt förekommande på andra jämförliga orter. Vidare är det inte endast 

immissionens art som hänsyn ska tas till, utan även intensiteten som den uppträder med (SOU 

2008:99 s. 262). När det kommer till ortsbegreppet är det inte någon administrativ indelning, 

jämför kommun- eller stadsgräns, som avses utan en efter omständigheterna i varje enskilt fall 

bedömd geografisk avgränsning. Dock uttalar HD sig i det så kallade Dalarömålet om att 

tolkning av ortsbegreppet bör ske med försiktighet, och alltså inte tolkas alltför snävt (NJA 

1999, s. 385). Nedan följer exempel på ortsangränsningar funna i praxis (Sjödin et al, 2011 s. 

223): 

 Ett visst villaområde 

 De centrala delarna av en viss tätort 

 En viss mindre tätort med blandad bebyggelse 

 Området för en viss ledningsdragning på landsbygden. 

Enligt lagtextens formulering ska vanlighetsprövningen ske med själva störningen som 

utgångspunkt och inte marknadsvärdepåverkan, även om HD i ovan nämnda rättsfall 

konstaterar att det inte alltid är lätt att åtskilja skada och störning från varandra. Det är med 

andra ord intensiteten och arten den aktuella störningen uppvisar som ska jämföras med inom 

orten likartade och sedan tidigare förekommande störningarna. 

Samma utgångspunkt gäller vid prövningen för allmänvanlighet, det är störningen och inte 

skadans vanlighet som bedöms, likväl som det är arten och intensiteten, och inte källan till 

störningen, som ligger till grund för prövningen. Vidare ska prövningen avse en viss typ av 

störningar under jämförliga förhållanden, bedömningen ska alltså avgöra om störning är att 

anse som vanlig i samhällen eller trakter av samma slag som den aktuella orten (Sjödin et al 

2011 s. 224-225). Härmed knyts prövningen indirekt samman med det ortsbegrepp som ligger 

till grund för ortsvanlighetsprövningen.  

Faktorer som enligt förarbeten och praxis har betydelse för prövningen är rådande miljökrav 

(t.ex. gränsvärden för buller), vilken typ den miljöstörande verksamheten är av, då 

allmännyttiga verksamheter medför en högre toleransgräns, samt miljöstörningens mätbarhet, 

då toleransgränsen är högre för störningar som bedöms subjektivt än för störningar med mätbar 

intensitet. Vidare påverkar även en stor relativ ekonomisk skada samt den störda fastighetens 

kvalitéer, där en lägre toleransgräns tillämpats för fritidsfastigheter i ostörd omgivning, 

allmänvanlighetsprövningen.  

Orts- och allmänvanlighetsrekvisiten utnyttjas som en skälighetsprövning för att nå ett slutligt 

beslut om ersättning ska utges eller ej. Detta innebär att en störning som anses vara orts- 

och/eller allmänvanlig ändå kan bedömas som ersättningsgill skada. Denna roll för 
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skälighetsprövningen har fastställts av HD i bland annat Dalarömålet, där ortens särskilda miljö 

och karaktär samt det faktum att fastighetsägarna var privatpersoner nämndes som anledningar 

att ersättning vore skäligt trots att störningarna konstaterats allmänvanliga (NJA 1999, s. 385).  

För att ersättning ska utges för miljöskada liksom för företagsskada, krävs kausalitet, det vill 

säga att skadan har ett orsakssamband med den påstådda skadegörande verksamheten. Dock är 

beviskravet enligt 32 kap. 3 § 3 st. MB sänkt, och en övervägande sannolikhet räcker för att 

skadan ska anses bevisad. Lindring från beviskravet gäller inte för själva förekomsten av 

störning, denna ska kunna styrkas på traditionellt sätt och även att den lett till skada (Sjödin et 

al 2011 s. 226). Vem som ansvarar för skadestånd regleras i 32 kap. 6 § MB, och det är i första 

hand fastighetsägare eller tomträttshavare som bedriver verksamhet på fastigheten. Även 

rättighetshavare som bedriver näringsverksamhet eller offentlig verksamhet samt entreprenörer 

som utför eller låter utföra arbete på fastigheten kan vara skadeståndsansvariga. För en annan 

brukare som t.ex. bostadshyresgäst krävs uppsåt eller vårdslöshet för att bli skadeståndsskyldig. 

Normalt sett befrias dock inte en fastighetsägare eller brukare i sådant fall då en entreprenör är 

ansvarig för skadan, utan solidariskt ansvar inträffar (32 kap. 8 § MB). 

  

Leder vanlighets- och skälighetsprövning till att miljöskadan anses ersättningsgill utges 

ersättning för hela skadan enligt 32 kap. 1 § MB, men inget påslag likt intrångsersättning görs. 

Om en miljöskada påverkar en fastighet så att den blir onyttig för ägaren kan inlösen begäras 

enligt 32 kap. 9 § MB, och ersätts enligt ExL. Paragrafen 5 kap. 3 § ExL möjliggör att prövning 

av miljöskada sker inom expropriationsmål, såvida det anses lämpligt.  

2.5.3 Processuella skillnader 

Om inte annat är stadgat gäller att den part som förlorar ett mål ska ersätta motparten för dennes 

rättegångskostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740)(RB). I ExL finns dock 

bestämmelser i det sjunde kapitlet som innebär att den exproprierande ska stå för 

rättegångskostnader, detta gäller för såväl ansökan om expropriationstillstånd, mål i mark- och 

miljödomstol samt för ärende om expropriationsersättning (7 kap. 1 § ExL). Även vid 

överklagan i högre rätt ska den exproprierande stå för dessa kostnader (7 kap. 3 § ExL). 

Miljöbalken hänvisar, utom i undantagsfallet då en fastighet behöver lösas in i sin helhet och 

expropriationslagens bestämmelser gäller, till rättegångsbalkens regler om rättegångskostnader 

(25 kap. 9 § MB). Konsekvensen blir därmed att mål som prövas enligt expropriationslagen 

bekostas av den exproprierande oavsett utgången, medan mål som prövas med stöd av 

miljöbalken bekostas av den som tappar målet. Företagsskada prövas enligt expropriationslagen 

medan miljöskada prövas enligt miljöbalken.  
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3 Projekt Citybanan 
Inför byggandet av Citybanan, som är en sex kilometer lång järnvägstunnel med sträckning från 

Stockholm Södra genom city via Centralstationen vidare till Odenplan i Vasastaden för att 

mynna vid Tomteboda, har Trafikverket ansökt om förrättning hos Lantmäterimyndigheten i 

Stockholms kommun för att kunna få äganderätt till de tredimensionella fastighetsutrymmen 

som krävs för genomförandet (Trafikverket 2014). Figur 2 nedan visar tågtunnelns sträckning 

genom staden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikverket anger att flexibilitet och opartiskhet är skäl som talar för användningen av  

förrättningsförfarande och menar att det ger en större sannolikhet till överenskommelser i 

samförstånd, till skillnad från rättegångsförfarande. Totalt bildas fyra nya fastigheter och 

ungefär 300 befintliga fastigheter är berörda. Trafikverket är huvudfinansiär och ska enligt 

genomförandeavtalet till järnvägsplanen ensamt svara för genomförandet av projektet 

(genomförandeavtal 2006 s. 5). 

FIGUR 2 CITYBANANS STRÄCKNING (TRAFIKVERKET 2014) 
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Stockholms läns landsting och Stockholms kommun är de övriga medfinansiärerna. Enligt 

avtalet ska Trafikverket hantera ersättningsanspråk från tomträttshavare eller tredje man som 

riktas mot Stockholms kommun på grund av Citybaneprojektet (genomförandeavtal 2006 s. 

10). Ansvarsfördelningen är huvudsakligen densamma för miljöskada och evakuering, med 

några undantag för evakuering av kommunala samt av landstinget drivna verksamheter 

(genomförandeavtal 2006 s.12).  Även i järnvägsplanen framgår det att Trafikverket ansvarar 

för ersättning för övrig skada (Banverket 2007 s.202). 

 

Byggnationen som bland annat fordrat tunneldrivning med hjälp av borrning, sprängning och 

schaktning av urberg rakt under den befintliga stadsbebyggelsen innebär att stora 

försiktighetsåtgärder är nödvändiga för att minimera skada (Trafikverket 2011). För att kunna 

fastställa skadeansvar har Trafikverket utfört besiktningar av fastigheter som kommer att 

berörda av arbetet både före och efter det utförts. Som ett komplement till Citybanans 

miljökonsekvensbeskrivning finns ett särskilt skyddsprogram för den kulturmiljö och de 

kulturhistoriska byggnader som finns längs med tunnelns sträckning (Trafikverket 2014). 

Omkring sjuttio byggnader som är klassade som byggnadsminnen, statliga byggnadsminnen, 

kyrkliga kulturminnen och bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar kriterierna för 

byggnadsminne enligt KML har individuellt utformade kontrollprogram. 

 

Enligt Trafikverkets fastighetschef Anders Johansson hade det i början år 2014 inkommit 

omkring 1200 ärenden gällande skador som antagits bero på arbeten relaterade till Citybanan 

(Trafikverket 2014). Det omfattande besiktningsarbete som utförts har den praktiska betydelsen 

att majoriteten av de anmälda skadorna kan konstateras som befintliga redan innan tunnelarbete 

påverkat en fastighet eller på annat sätt inte uppfyller kraven för kausalitet till nämnda arbeten. 

Vid den tidpunkten hade cirka 2-3 % av de inkomna anmälningarna lett till utbetalning av 

ersättning. Den stora differensen mellan anmälda skador och medgiven ersättning förklaras av 

fastighetschefen bland annat av att många berörda upptäcker sprickor och andra skador som 

funnits sedan tidigare, men som upptäcks då man i samband med sprängningar och andra 

arbeten får anledning att se efter om skador uppkommit. 

 

Den officiella byggstarten för projektet var den 24 januari 2009 och banan beräknas öppnas för 

trafik under 2017 (Trafikverket 2014). Syftet med Citybanan är att avlasta de nästan 150 år 

gamla befintliga spåren genom Stockholm city som numera är otillräckliga för att klara den 

trafikkapacitet som passerar och därmed skapar en flaskhalseffekt. Två nya pendeltågsstationer 

byggs, Stockholm City under befintliga tunnelbaneperrongerna för den blå linjen som ersätter 

Stockholm Central, samt station Odenplan, även den under nuvarande tunnelbanans plattform, 

som ersätter Karlbergs station. Sänktunneln i Riddarfjärden slutbesiktigades i november 2014 

och i början på mars 2015 hade sista sprängningen för hela projektet gjorts och tunneln blev 

öppen hela vägen (Trafikverket (2014), Trafikverket (2015)). Projektet börjar alltså närma sig 

sitt slutskede.  
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3.1 Citybanan i Vasastan 

Av Citybanans 6 kilometer sträcker sig omkring tvåtusen meter under Vasastan. En 

betongtunnel från Tomteboda ansluter till bergtunneln och vid Norra Stationsgatan finns 

nedgång till en arbetstunnel (Trafikverket 2015). Under Rödabergsområdet är en framtida 

utvidgning av stationen Stockholm Odenplan förberedd. Vid korsningen 

Dalagatan/Vanadisvägen byggs en ny uppgång med entré för resenärer. Vid Vasa Realskolan 

och Hälsingehöjden har ventilations- och tryckutjämningsschakt byggts. Byggnationen av 

station Stockholm Odenplan har pågått sedan 2010, under 2014 öppnades en av entréerna för 

tunnelbaneresenärer, övriga ska öppna under 2015. År 2017 ska både station Stockholm 

Odenplan och station Stockholm City öppna för pendeltågsresenärer. Stockholms Stad har 

antagit en detaljplan där byggrätter för bland annat cykelgarage, kiosk och serveringsytor 

reserverats på Odenplans torgyta samt nya ytor för handel och bostäder genom ombyggnad av 

Åhlénshuset (kvarteret Adlern mindre 34) (planbeskrivning DNR 2011-08525). 
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4 Avtal om ersättning för rörelseskada 
Fyra ärenden från Trafikverket gällande rörelseskada har granskats. De fyra berörda företagen 

har bedrivit verksamhet inom någon av de i figur 3 med blått markerade kvarteren Valkyrian, 

Midgård samt Gullvivan, belägna norr om en av de befintliga tunnelbaneuppgångarna för 

station Odenplan. Företagen kommer att kallas för sina respektive fastighetsbeteckningar; 

Gullvivan 13, Midgård 8 samt Valkyrian 7 och Valkyrian 23. 

 

 
FIGUR 3 DETALJBILD VASASTADEN (STOCKHOLM STAD 2015) 

Under kvarteret Gullvivan bedrev Trafikverket tunneldrivning, en typ av arbete där bland annat 

sprängning, borrning och schaktning orsakar störningar i form av buller och vibrationer (TRV 

2011/65031 s. 1). Samma typ av tunnelarbete påverkar även kvarteret Valkyrian, därtill pågick 

byggnation för en ny uppgång i korsningen Dalagatan/Vanadisvägen med följd att Dalagatan 

stängdes av för fordonstrafik (TRV 2010/80250 s. 2, TRV 2012/45972 s. 1). Byggnationen 

innebar förutom vägavstängning att omfattande sprängnings- och borrarbeten förekom i 

gatunivå, för detta avgränsades Trafikverkets arbetsområde med plank. Företaget beläget i 

kvarteret Midgård drabbades inte av bullerstörningar i samma utsträckning, men avstängningen 

av Dalagatan påverkade rörelsens kundflöden negativt (TRV 2011/11195 s. 1). 

 

För Gullvivan 13, Midgård 8 och Valkyrian 7 kunde verksamheterna fortsätta bedrivas, även 

om störningarna innebar begränsningar som i sin tur ledde till ekonomisk skada. Valkyrian 23 

påverkades till den grad att avveckling ansågs rimligt. Syftet med avtalen är att fastställa 

ansvarsfördelning och ersättning mellan Trafikverket och näringsidkarna.  
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4.1 Avtalsregler om ersättning 

4.1.1 Fastställande av ansvar och ersättning 

För att kunna fastställa Trafikverkets ansvar för störningar som påverkat den verksamhet som 

av näringsidkarna bedrivits inom området har man bland annat genomfört bullermätningar, som 

för Gullvivan 13 samt Valkyrian 7 resulterade i konstaterandet att Trafikverkets 

anläggningsverksamhet påverkar deras rörelser negativt och därmed var de berättigade till 

ersättning (TRV 2010/80250 s.1, TRV 2011/65031 s. 1). I bedömningen har hänsyn tagits till 

att de båda företagen sysslade med ljudkänsliga verksamheter (inspelnings- och 

studioverksamhet). Ersättningen bestämdes för Gullvivan 13 enligt avtalet genom en skälig 

uppskattning av den totala skadan (TRV 2011/65031 s. 2). För Valkyrian 7 baserades 

ersättningen på skillnaden mellan verksamhetens täckningsbidrag före respektive efter 

störningen (TRV 2012/45972 s. 2).  

 

För Midgård 8 som påverkades av minskade kundflöden på grund av vägavstängning gjordes 

en genomgång av företagets ekonomiska underlag och det konstaterades att intäkterna minskat, 

utan att någon annan skadeorsak än Trafikverkets arbete kunde påvisas, och därmed ansågs 

ersättningsgill skada uppkommit (TRV 2011/11195 s. 1). Även i detta fall användes metoden 

med täckningsbidrag för att beräkna ersättningen, men då den skulle betalas vid flera tillfällen 

löpande under Trafikverkets anläggningsperiod fram till ett år efter Dalagatans öppnande för 

genomfartstrafik reglerar avtalet även täckningsgrad, jämförelseperiod samt uppräkning med 

KPI (TRV 2011/11195 s. 2). I det här fallet utgavs även ett förskott som senare skulle avräknas 

framtida utbetalningar.  

 

Gällande Valkyrian 23 reglerar avtalet en förbindelse för näringsidkarna att avveckla 

verksamheten i lokalen då kommande arbeten i nära anslutning kommer att ge upphov till 

försämrad arbetsmiljö och dessutom begränsa tillgängligheten till lokalen under 

anläggningsperioden, för detta utges skadestånd från Trafikverket (TRV 2010/80250 s. 2). 

Utöver skadeståndet medgavs ingen annan ersättning då samtliga krav ansågs behandlade i och 

med avvecklingsersättningen.  

4.1.2 Villkor 

I ett av de granskade avtalen, det för Midgård 8, finns en särskild villkorsklausul (TRV 

2011/11195 s. 3). Enligt den fastställs att avtalet endast är giltigt under förutsättning att 

verksamheten bedrivs med samma inriktning och att näringsidkaren är skyldig att aktivt 

begränsa sin skada. Vidare kan utläsas att ersättningsrätten avtalet medger inte kan överlåtas. 

Det sista villkoret återfinns även i avtalen för två av de andra verksamheterna men har då en 

egen paragraf (TRV 2011/65031 s. 2, TRV 2012/45972 s. 2). För den verksamhet där 

avveckling är avtalad finns förutsättningar för avtalets giltighet och dessa är att hyresvärden 

godkänner överlåtelse av hyresförhållandet för lokalen till Trafikverket och att näringsidkaren 

avflyttat innan Trafikverket tillträder (TRV 2010/10250 s. 4). 

4.1.3 Tvist 

I händelse av tvist hänvisar tre av avtalen till allmän domstol, i avtalet för avveckling saknas 

sådan reglering (TRV 2010/80250, TRV 2011/11195 s. 4, TRV 2011/65031 s. 3, TRV 

2012/45972 s. 2).  
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5 Diskussion 
Inledningsvis ombeds läsaren att ha i åtanke att endast ett begränsat material från Trafikverket 

har analyserats, och att ett större underlag hade kunnat leda till andra slutsatser.   

 

De fyra analyserade avtalen har i två av fallen fått ersättningen beräknad genom jämförelse av 

verksamheternas täckningsbidrag före och efter störningar uppstått. I ett fall har metoden med 

direktuppskattning använts och i fallet där avveckling blev lösningen saknas beräkning eller 

närmare motivering av ersättningen, vilket gör det svårt att dra några slutsatser annat än att 

synnerliga men uppstått och inlösen ansetts befogat.  

 

Gränsdragningen mellan företagsskada, miljöskada och övrig skada i detta fall är inte helt 

tydlig. Betydelsen av att sortera in ersättningsavtalen under något av begreppen kan tyckas 

irrelevant, men det finns ändå några punkter som skiljer dem åt på ett väsentligt sätt. Då de 

analyserade avtalen är överenskommelser mellan Trafikverket och näringsidkarna och inte 

avgöranden i domstol innebär avtalsfriheten att närmare precisering inte krävs. Diskussionen 

kommer dock belysa hur skillnaden som de olika skadebegreppen kan innebära i just det fall en 

domstol skulle stå för avgörandet. 

 

Med utgångspunkten att det handlar om företagsskada, tredimensionellt utrymme har 

ianspråktagits och urholkat de berörda fastigheterna och expropriationsföretaget har inneburit 

väsentlig skada för näringsidkare som bedriver verksamhet i dessa fastigheter, kan den 

drabbade anses ha en fördel gentemot den exproprierande i och med att denne står för 

rättegångskostnaderna. Det innebär ju ett mindre risktagande vid överklagan; tappar den 

drabbade målet uppstår i alla fall inga kostnader för att försöka få en högre ersättning.  

 

Denna fördel finns inte om förlusterna ses som miljöskada, om verksamheterna inte är direkt 

påverkade av själva expropriationen men ändå påverkas då de är belägna i nära anslutning till 

den, då den part som tappar målet får bekosta motpartens rättegångsutgifter. Denna faktor skulle 

kunna ha en i det närmaste avskräckande effekt när det kommer till överklagan av ersättning. 

Något som däremot är till den drabbades fördel vid miljöskada är det sänkta adekvanskravet för 

kausaliteten. Detta skulle kunna leda till att det är lättare att få en miljöskada bekräftad än en 

företagsskada, och därmed rätt till ersättning. HDs avgörande i Dalarömålet kan även tolkas 

som en indikation på att det är enklare för den drabbade att genom skälighetsbedömning få rätt 

till ersättning även om en skada anses orts- och allmänvanlig då det gäller miljöskada, än för 

företagsskada.  

 

Hänförs rörelseskadan som övrig skada med rätt till annan ersättning, gäller det högre kravet 

för kausalitet, samma bevisning för att expropriationen är orsak till skadan krävs som för 

företagsskada. Då prövning sker enligt ExL borde den exproprierande stå för 

rättegångskostnaderna, men för att kvalificeras till denna post krävs att egendomens 

marknadsvärde inte påverkas. 

 

Vid genomgång av de olika avtalen kan man anta att kriterierna för företagsskada ligger som 

grund; sett till beviskrav och beräkning med täckningsbidrag till exempel. En betydande 

skillnad mellan avtalen och ett ersättningsfastställande från mark- och miljödomstol är dock 

paragrafen om tvist. Konsekvensen av den i avtalen intagna bestämmelsen blir att den 

skadelidande hänvisas till allmän domstol och en avtalsrättslig prövning, på egen bekostnad, i 

det fall ersättningen inte anses skälig.  Även om en förutsättning för att avtalen undertecknas är 

att parterna är överens om ersättningens storlek är det kanske inte självklart att en skadelidande 

skulle godta ett sådant avtalsvillkor om denne hade full kunskap om de olika skadetyperna och 
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framförallt de processuella fördelarna en i domstol fastställd företagsskada innebär.  Dock 

verkar det inte särskilt vanligt med tvister över den här typen av överenskommelser, om man 

letar efter rättsfall som källa, något som kan tyda på att majoriteten av de skadelidande som 

skriver under denna typ av avtal faktiskt är nöjda med kompensationen de erhåller. Om den 

tesen stämmer kan det vara ett effektivt sätt för en statlig myndighet som Trafikverket att 

erbjuda dessa villkor, något som nog får anses eftersträvansvärt när projekten de genomför 

oftast är helt eller delvis skattefinansierade.  
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7 Bilagor 
 

Avtal från Trafikverket gällande Valkyrian 7, Valkyrian 23, Midgård 8 samt Gullvivan 13. 
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