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Abstract 
 

Ropeways and cable cars are a means of transportation in the air, which is best known for transporting 

goods and people across natural obstacles such as lakes, mountains and valleys. Ropeways are tightly 

associated with alpine areas, but in recent years, a new use has emerged for ropeways. Ropeways have 

evolved into a personal transport in urban environments and are used to bind together neighborhoods 

that are separated by urban obstacles such as highways, railways and ports. Urban ropeways have been 

highlighted both as a way to make efficient use of land space and as an ecologically sustainable transport. 

Urban cableways are common in South America but has also increased in popularity in Europe. Today we 

can find urban ropeways in cities such as London, Coblenz and Ankara, and now urban ropeways are also 

planned for in Sweden. The municipality of Sollentuna and the city of Gothenburg are investigating the 

possibility of integrating urban ropeway in the public transport system. 

In conjunction with a new transport system in the air in urban environments, many real estate legal issues 

that need to be addressed. The aim of the master thesis was to investigate the possible and appropriate 

approach to acquire rights to the air space in urban environments for ropeways. 

The study has been carried out as a legal study which has its basis in a groundwork study. In addition to 

this a supplementary interviews with experts in the field, case studies, studies of cadastral documents and 

case studies of the planned ropeways in Sweden were conducted. A comparison has been made with other 

types of ropeways which already exists in Sweden, and with other types of public transport in Sweden. 

This thesis has been able to show that the three-dimensional property is possible for some urban 

ropeways. The study shows that there is no special legislation is possible to apply to urban ropeways, but 

that the Expropriation Act and the Real Property Act are applicable. Easements and three-dimensional 

spaces are shown to be appropriate rights to the aerial space for ropeways, and there is the possibility of 

forcible land acquisition. Finally, the thesis gives suggestions on how land access for urban ropeways (and 

other transport systems in the air) should be done continuously. 
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Sammanfattning 

 

Linbanor är ett transportmedel i luften som är mest känt för att kunna transportera gods och människor 

över hinder som sjöar, berg och dalar. Linbanor är tätt förknippat med alpina områden, men under de 

senaste åren har ett nytt användningsområde växt fram för linbanor. Linbanor har utvecklats till ett 

persontransportmedel i urbana miljöer och använts för att binda ihop stadsdelar som skiljs åt av urbana 

hinder såsom motorvägar, järnvägar och hamnar. Urbana linbanor har lyfts fram som ett sätt att effektivt 

utnyttja markutrymmet och som ett ekologiskt hållbart transportsystem. Urbana linbanor finns till stor del 

i Sydamerika, men har ökat i popularitet även i Europa. Idag finns urbana linbanor i städer såsom 

London, Koblenz och Ankara och nu planeras även urbana linbanor i Sverige. Sollentuna kommun och 

Göteborgs stad utreder möjligheten att integrera urbana linbanor i kollektivtrafiken. 

I samband med att ett nytt transportsystem kan komma att använda luftutrymmet i urbana miljöer uppstår 

många fastighetsrättsliga frågor som behöver besvaras. Det här arbetet syftar till att utreda möjliga och 

lämpliga tillvägagångssätt för att få nyttja luftutrymmet i urbana miljöer för linbanor.  

Examensarbetet har genomförts som en rättsdogmatisk studie med empiriskt rättshistoriska och 

rättssociologiska inslag som har sin grund i en förarbetesstudie. Utöver förarbetesstudien har 

kompletterande intervjuer med sakkunniga inom området, rättsfallsstudier, förrättningsaktsstudier samt 

fallstudier av planerade linbanor i Sverige genomförts. En jämförelse har gjorts med linbanor för andra 

ändamål samt andra kollektivtrafikslag i Sverige.  

Examensarbetet har kunnat visa på att tredimensionell fastighetsbildning är möjligt för vissa urbana 

linbanor. Studien visar på att det inte finns någon speciallagstiftning som är möjlig att tillämpa på urbana 

linbanor, men att expropriationslagen och fastighetsbildningslagen är tillämpliga. De rättighetsupplåtelser 

som är möjliga att tillskapa är servitut och tredimensionella utrymmen, och det finns möjlighet till 

tvångsvisa markförvärv. Slutligen ger examensarbetet förslag på hur markåtkomst för urbana linbanor 

(och andra transportsystem i luften) bör ske fortsättningsvis.  
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Michael Koucky som möjliggjorde för mig att kunna delta på det nordiska linbaneseminarium som hölls i 
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Tack till alla som ställt upp på intervjuer, besvarat frågor över mail eller tagit er tid att träffa mig över en 

kaffe. Karin Sköld, Lisa Brattström, Per Bergström Jonsson, Anders George, Leif Norell, Magnus 

Hunhammar, Hanna Lovén, Anders Dahlsjö, Peter Wiström, Björn De Maré, Christer Vinsa, Sven 

Nordström, Torgny Svensson, Göran Tegnér, Lars Björk med flera. 

Slutligen vill jag ägna ett tack till mina kurskamrater som vid internt uppstyrda seminarier bidragit med 

intresseväckande reflektioner och kommentarer. Ni har varit ett stort stöd. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Stora städer står inför nya utmaningar till följd av befolkningsökningen i kombination med urbaniseringen. 

Fler personer behöver få plats på samma yta och fler personer rör sig i städerna, vilket ställer höga krav på 

resursutnyttjandet och markanvändandet. Ett hållbart samhälle behöver kunna täcka behoven av bostäder, 

kontor och handel, men inte minst välutvecklad infrastruktur och andra samhällstjänster.  

Urbana linbanor har lyfts fram som ett sätt att effektivt använda luftutrymmet för transportändamål 

samtidigt som utrymmet på marken under kan användas för andra ändamål. Markintrånget för 

linbaneanläggningar är mindre än för många transportanläggningar på mark, då den större delen av 

linbaneanläggningen byggs över markytan. (Dale & O’Connor, 2012, s. 1)  

Transportslaget linbanor har sedan tidigare ansetts lämpligt för att brygga över geografiska och 

topografiska hinder såsom vattendrag, berg och dalar, och är därför vanligt förekommande i t.ex. alpina 

sammanhang. Linbanornas fördelar i att transporterna går över marken har i urbana miljöer medfört 

möjligheter att brygga ihop olika stadsdelar och att skapa transportflöden utan att inkräkta på 

verksamheterna på marken. Det kan handla om stadsdelar som skiljs åt av motorvägar, järnvägsspår, 

hamnar och andra urbana hinder som innebär en svår omväg för landburen trafik. Att systemen är 

autonoma medför även en låg driftkostnad. (Bergenhoff & Perschon, 2013, s. 253) 

Linbanor har också lyfts fram i diskussioner om hållbarhet då driften av linbanor är energisnål och har en 

låg miljöpåverkan. Eftersom att systemen drivs med elmotor sker inga emissioner, vare sig i form av 

växthusgaser, svaveloxid, kväveoxider eller partiklar. Systemen är även energieffektiva då det endast finns 

en motor och hastigheten är konstant. (Olsson, 2010, s. 36) 

Marknaden för urbana linbanor har växt fram utomlands och är vanligast förekommande i Sydamerika. På 

senare år har linbanemarknaden även spridit sig till Europa och idag finns urbana linbanor i städer som 

London, Koblenz och Ankara. (Albrecht, 2016-03-17) Trafikslaget har nu även introducerats som en 

urban lösning i Sverige i samband med att kommuner som Sollentuna kommun och Göteborgs stad inlett 

projekt för att integrera linbanor i kollektivtrafiken.  

Linbanor som transportslag är i sig inte nytt för Sverige då det finns linbanor för alpina, gods- och 

turiständamål sedan tidigare, men allmänna linbanor i urbana miljöer är en ny företeelse som medför flera 

nya utmaningar och frågeställningar. Det finns många internationella erfarenheter att dra nytta av i sådana 

projekt och det finns flera utredningar kring transporttekniska och samhällsplaneringsfrågor, men de 

fastighetsrättsliga aspekterna är inte utredda. Sveriges regelsystem kring rättigheter till luftutrymmet kan 

skilja sig från andra länder och det är av vikt att utreda dessa frågor för att det ska vara möjligt att 

introducera transportslaget som en del av kollektivtrafiken i Sverige. 

Det här examensarbetet är ett steg på vägen för att utreda vilka förutsättningar som finns för att använda 

utrymmet i luften för infrastruktur i Sverige. 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att utreda möjliga och lämpliga åtkomstsätt för att få nyttja luftutrymmet för 

linbanor i urbana miljöer, och fokus ligger på följande tre frågeställningar. 

1. Är de svenska markåtkomstlagarna för infrastruktur tillämpliga på urbana linbanor?  

2. Vilka rättigheter är lämpliga för en urban linbana utifrån dagens regelverk? 

3. Är det svenska regelsystemet anpassat för urbana linbanor?  
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1.3 Avgränsningar 

Det finns flera olika trafiksystem som utnyttjar luftutrymmet på ett liknande vis som urbana linbanor. 

Inledningsvis utreddes både hängande bansystem och upphöjda bansystem, men i avvägningen mellan 

djup och bredd fokuserades studien för att kunna genomföra en mer ingående studie. Urbana linbanor, 

som är en delmängd av hängande bansystem, bedömdes som det mest aktuella trafikslaget då det finns två 

stora pågående projekt som pågått under studiens gång. Andra trafiksystem i luften kommer därför att 

behandlas i ett kortare avsnitt och fördjupningen kommer endast att behandla urbana linbanor. Stora delar 

av fördjupningen borde dock vara tillämpbara på andra urbana trafiksystem i luften. 

Det här arbetet tar inte ställning till om eller när urbana linbanor bör användas som trafiksystem, utan 

fokuserar på hur det är fastighetsrättsligt möjligt. Frågor rörande effektivitet, miljöpåverkan, säkerhet, 

estetik eller finansiering behandlas således inte.  

Linbanor är ett samlingsnamn som innefattar flera olika typer av system, men fokus ligger på gondolbanor 

och kabinbanor då andra linbaneslag såsom stolliftar inte är aktuella som urbana persontransportsystem 

idag. Gondolbanor har ägnats extra stor uppmärksamhet i arbetet då det är den vanligaste linbanetypen i 

urbana miljöer. Huvudfokus för markåtkomsten har legat på det luftutrymme som tas i anspråk, men 

linbaneanläggningen har i de djupare analyserna behandlats i sin helhet samt delats upp på komponenterna 

linor, pyloner och stationer.  

Studien avgränsas även till linbanor för allmänna ändamål. De planerade linbanor som ingår i fallstudien 

syftar till att användas som en del av kollektivtrafiken. Linbanans lämplighet för kollektivtrafik ligger 

utanför det fastighetsrättsliga området och har behandlats i en tidigare studie från 2010 (se avsnitt 1.5). 

Linbanor skulle även kunna tänkas användas för privat bruk eller av en mindre grupp fastigheter, vilket 

skulle öppna upp andra möjliga fastighetsrättsliga lösningar. Dessa behandlas inte. 

Urbana linbanor berörs i stort sett alltid av detaljplan. De linbanor som planeras just nu drivs från 

kommunalt håll, vilket fått effekten att studien främst tagit sikte på linbanor som har stöd av detaljplan. 

Linbanor som planeras utan detaljstöd omnämns, men behandlas inte djupare. 

I frågan om markåtkomst har rättighetsupplåtelserna legat i fokus, för vilka villkoren för tvångsförvärv har 

behandlats ytligt. Frågor som rör ersättning har inte behandlats alls.  

Inledningsvis studerades även störningar som uppstår för fastighetsägare i närheten av urbana linbanor 

och hur insyn, skugga och det visuella intrånget ska behandlas. I april 2016 startade dock ett 

kandidatexamensarbete vid Högskolan Väst som skulle behandla liknande frågeställningar. Tillsammans 

med författarna Eva Hendén och Anders Johansson kunde ett samarbete inledas och utbyte av 

erfarenheter ske. Till förmån för kandidatexamensarbetet har frågor som behandlar störningar därför till 

stor del utelämnats ur detta arbete.  

Avslutningsvis hade det varit intressant att göra en internationell jämförelse med andra länders 

regelsystem för att se hur urbana linbanor hanterats utomlands. En sådan studie skulle dock bli mycket 

omfattande om den skulle genomföras grundligt, och den internationella jämförelsen har därför 

utelämnats. Examensarbetet behandlar endast flyktigt urbana linbanor i andra länder. 

1.4 Disposition 

Examensarbetets tvärvetenskapliga karaktär med både fastighetsrättsliga och transportvetenskapliga drag 

har fått prägla dispositionen av rapportens första del. Den första delen av rapporten är uppdelad i två 

delar; ”3. Tekniska förutsättningar” som tar fokus på teknikhistoriska och transporttekniska aspekter av 

linbanor och; ”4. Fastighetsrättsliga förutsättningar” som tar fasta på de fastighetsrättsliga förutsättningar 
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som föreligger för användandet av luftutrymmet. Dessa kapitel syftar till att ge läsaren förståelse för de 

förutsättningar som är av vikt för examensarbetet. 

I kapitel 5 redovisas resultaten från studiens olika delar. Resultatdelen inleds med en tillbakablick på hur 

markåtkomst skett för linbanor i Sverige tidigare, följt av resultaten från det fastighetsrättsliga 

fördjupningen och avslutas med resultaten från fallstudien. Resultatet från den tekniska studien ligger till 

grund för andra metoder och har därför vävts in i kapitel 3. 

Slutligen analyseras resultatet från respektive studie tillsammans med förutsättningarna i kapitel 6. 

Slutsatserna från arbetet presenteras med en kortare diskussion i kapitel 7. Som bilagor finns underlag som 

ingått i förrättningsaktsstudien, förrättningar som uppkommit i samband med den fastighetsrättsliga 

studien och intervjufrågor som ingått i fallstudien. 

1.5 Tidigare studier 

Det finns flera tidigare studier inom ämnet urbana linbanor, men ingen har tidigare berört de 

fastighetsrättsliga aspekterna av linbanor i Sverige. De flesta studier inom området har gjorts på en 

internationell arena, medan de utredningar som har gjorts i Sverige har utförts på konsultbasis snarare än 

inom den akademiska sfären. På uppdrag av kommuner som visat intresse för urbana linbanor har 

utredningar och förstudier gjorts av konsultföretag som WSP Analys och Strategi, Tyréns och Trivector 

Traffic. Dessa utredningar har legat till grund för fallstudien av planerade linbanor i Sverige. 

“Gondolbanor - En del av kollektivtrafiken” är ett examensarbete som skrevs 2010 av Magnus Olsson vid 

Lunds Tekniska Högskola. Examensarbete utredde krav och önskemål på kollektivtrafik och hur väl 

gondolbanor mötte dessa. En jämförelse gjordes med andra kollektivtrafikslag i Sverige. Examensarbetet 

låg som grund för det kunskapsunderlag om gondolbanor som SL tog fram 2011. 

”Linbana som kollektivtrafik i Göteborg” är ett annat examensarbete som skrevs 2016 av Anton 

Torstensson, Gerardo Telese, Maria Engver och Matilda Segernäs vid Chalmers Tekniska Högskola. 

Examensarbetet utgjordes av en fallstudie för linbanan som planeras i Göteborgs stad och la fokus på 

faktorerna kapacitet, ekonomi, miljö och tillgänglighet.  

Under våren 2016 skrevs ett kandidatexamensarbete av Eva Hendén och Anders Johansson vid 

Högskolan Väst. Arbetet behandlade störningar som uppstår för fastighetsägare i närheten av urbana 

linbanor och den ersättning som bör utgå för linbanans markintrång samt störningar. 

Utanför Sverige har flera studier gjorts, även om det akademiska forskningsfältet är begränsat. Steven Dale 

och Ryan O’Connor belyser i en av sina artiklar problemet med att få artiklar gått igenom peer review 

inom området och skriver att det finns flera studier som motsäger varandra kring exempelvis linbanornas 

kapacitet. (Dale & O’Connor, 2012, s. 10) Källvärderingen har därför varit av stor vikt för de 

transporttekniska aspekterna av linbanor och uppgifter som inte kunnat stödjas av minst en oberoende 

källa har utelämnats. Källvärderingen har inneburit en sortering och värdering av källornas tillförlitlighet 

utifrån publiceringsår, författare, journal/tidskrift och källor. 
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2. Metod 
I följande kapitel redogörs studiens utformning samt motivering till de metodval som gjorts. Kapitlet 

avslutas med en diskussion angående studiens reliabilitet och validitet. 

2.1 Forskningsdesign 

2.1.1 Metodval i tidigare studier 
Vid utformningen av en studie kan det vara fördelaktigt att beakta metodval i tidigare studier. I avsnitt 1.5 

framgick att antalet studier kring urbana linbanor i Sverige är mycket begränsat då fenomenet är relativt 

nytt. Det finns en del internationell forskning kring transporttekniska aspekter på urbana linbanor som 

kan vara till nytta vid införandet av trafikslaget på svenska marknaden, men det finns ingen studie som 

tidigare behandlat de fastighetsrättsliga aspekterna av urbana linbanor. Det fanns därför inga tidigare 

studier att ta hänsyn till vid utformningen av den här studiens design och metod. 

2.1.2 Allmänt om forskningsdesign 
Inom det rättsliga området är den rättsdogmatiska metoden vanligt förekommande vid studier där det 

rådande rättsläget för ett område ska undersökas. (Warnling-Nerep, 2012, s. 14) Den rättsdogmatiska 

metoden tar grund i det rättspositivistiska perspektivet och syftar till att fastställa de rättsregler som finns 

idag eller bör tillskapas. (Hellner, 2006, s.22f) För svensk lagstiftning innebär det att grunda studien i 

lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin. (Lehberg, 2010, s. 167) 

Rättssociologi är ett tvärvetenskapligt forskningsfält som lägger fokus på relationen mellan samhälle och 

rätt, och utreder rätt ur ett samhällsperspektiv. (Hellner, 2006, s.7) 

2.1.3 Forskningsdesign i detta examensarbete 
Det här examensarbetet har utförts som en undersökande studie i två delar: 

Huvuddelen av examensarbetet består av en studie av rättsdogmatisk karaktär med empiriskt 

rättshistoriska inslag, som syftar till att påvisa en bild av det rådande rättsläget för urbana linbanor. Studien 

har genomförts genom en lagtextstudie, en förarbetesstudie, kompletterande intervjuer med sakkunniga 

inom området, en kartläggning av linbanor för andra ändamål i Sverige, rättsfallsstudier samt 

förrättningsaktsstudier. Tolkningen har gjorts utifrån en teleologisk grund som tar hänsyn till 

författningarnas syften. (Hellner, 2006, s.85)   

 

Den andra delen av arbetet är av rättssociologisk karaktär och utgörs av en kvalitativ fallstudie som syftar 

till att resonera kring de samhälleliga effekter som rådande rättsläge har för inrättandet av urbana linbanor. 

Fallstudien genomfördes genom en enklare kartläggning av planerade projekt i Sverige, studier av 

arbetsmaterial och utredningar kopplade till fallstudieprojekten samt intervjuer med projektledare. 

2.2 Utförande 
Nedan beskrivs utförandet av respektive studie som ingått i examensarbetet. 

2.2.1 Teknisk studie 
Arbetet startades med en inledande litteraturstudie rörande tekniska aspekter av tekniska förutsättningar 

för infrastruktursystem i luften. Studien inkluderade motiv, funktion och förutsättningar för systemen. 

Litteraturstudien innefattade både urbana linbanor och andra infrastruktursystem i luften, men utifrån 

resultatet från den inledande studien avgränsades arbetet till urbana linbanor. Litteraturstudien 

genomfördes utifrån databasen DIVA samt Google Scholar, för att sedan utvidgas genom litteraturtips 
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från handledare och andra sakkunniga. Resultatet från litteraturstudien källvärderades och granskades efter 

kvalitet och relevans, och den litteraturen som sållades fram användes som underlag för 

”snöbollsmetoden”. Snöbollsmetoden innebär att ny litteratur hittas genom källförteckningen till 

respektive källa. Litteraturen kompletterades med intervjuer med sakkunniga inom ämnet (Peter 

Strandberg, VD för Doppelmayr och Christof Albrecht, Managing Director vid Zatran GmbH), vilka 

hölls löpande över mail under arbetets gång. Resultatet från studien utgjorde grund för vidare studier och 

har därför presenterats som en del av de tekniska förutsättningarna.  

2.2.2 Fallstudie av planerade linbanor 
En kartläggning av planerade urbana linbanor i Sverige gjordes utifrån litteraturstudier samt intervjuer 

med aktörer inom linbanebranschen. Aktörerna bestod av kommuner som uppmärksammats i samband 

med linbanor i media, anordnaren av det nordiska linbaneseminarium som hölls den 17 mars 2016 i 

Göteborg samt deltagare på detta linbaneseminarium. Inledningsvis övervägdes en mer heltäckande 

kartläggning i form av en enkätstudie för Sveriges kommuner, men kartläggningen bedömdes som en 

mindre del av studien då studien endast skulle ge en momentan bild av linbanemarknaden i Sverige. 

Kartläggningens syfte var att utgöra en grund för en fallstudie, men tidiga litteraturstudier och samtal med 

aktörer inom linbanemarknaden indikerade på att fenomenet var så pass nytt i Sverige att en enklare 

kartläggning genom intervjuer skulle fånga upp de projekt som var mest långt gångna. Urvalet av 

fallstudieobjekt gjordes utifrån kriteriet att en planprocess hade påbörjats för byggandet av en linbana för 

urbana ändamål.  

 

Fallstudien utgjordes sedan av studier av utredningar kopplade till projekten, studier av arbetsmaterial, 

intervjuer med projektledarna för projekten samt intervjuer med den lantmätare som involverats mest i 

projektet. På Göteborgs kommun intervjuades Per Bergström Jonsson, huvudprojektledare, och Anders 

George, lantmätare på Göteborgs kommunala lantmäteri, och på Sollentuna kommun intervjuades Lisa 

Brattström, projektledare, samt Karin Sköld, verksamhetsansvarig exploatering som arbetar med de 

fastighetsrättsliga frågorna i projektet. Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade intervjuer med ett 

antal likadana grundfrågor samt anpassade följdfrågor. Grundfrågorna finns bifogade i bilaga 3. Kortare 

mailintervjuer genomfördes med Christer Vinsa, projektchef Kiruna stadsflytt och Sven Nordström, 

kontaktperson för linbanan i Sundsvall. 

 

I fallstudien ingår också en kortare internationell utblick på byggda linbanor i urbana miljöer. Fallen har 

valts utifrån intervjuer samt arbetsmaterial från fallstudierna och är en kort överblick av de internationella 

exempel som kommunerna haft som förebild eller dragit lärdom av.  

2.2.3 Fastighetsrättslig studie 
Lagtextstudien och förarbetesstudien har utgått från de lagar som i rådande rättsläge reglerar markåtkomst 

för infrastruktur (Sjödin et al, 2011, s. 13). Lagtextstudien behandlade lagarna enskilt och syftade till att 

utreda om linbanor ingick i lagarnas tillämpningsområden eller i övrigt behandlades i lagtexten. Om 

lagtexten inte tydligt besvarade om markåtkomstsättet var möjligt för linbanor så genomfördes en 

förarbetesstudie för lagen.  

 

Intervjuerna med sakkunniga utfördes som ett komplement till de fall där lagstudien och förarbetsstudien 

lämnade tolkningsutrymme. I praktiken inhämtades kompletterande information enbart för att vidare 

utreda möjligheterna till tredimensionell fastighetsbildning, då lagstudien, förarbetesstudien och 

rättsfallsstudien visade på att linbanor och luftburna transportmedel inte resonerats kring varken vid 

lagens tillkomst eller vid senare tillämpning. De sakkunniga bestod av tre lantmätare med stor kunskap 

inom fältet: Hanna Lovén som är förrättningslantmätare samt ingår i 3D-gruppen vid statliga Lantmäteriet 

i Liljeholmen, Björn de Maré som är förrättningslantmätare vid kommunala Lantmäteriet i Stockholms 
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stad och har hanterat en stor del 3D-förrättningar samt Peter Wiström som är lantmätare vid 

fastighetsrättssektionen vid Lantmäteriet och har skrivit rapporter samt hållit utbildningar om 

tredimensionell fastighetsindelning. Intervjuerna som hölls var semistrukturerade intervjuer där de 

ombads resonera kring upplåtelseformen tredimensionell fastighetsbildning, identifiera villkor som inte 

uppfylls för en linbaneanläggning och berätta om exempel på hur villkoren tolkats vid andra förrättningar. 

Respektive lantmätare fick besvara följdfrågor kopplat till deras kompetens och gavs möjlighet att utveckla 

sina svar.  

2.2.4 Rättsfallsstudie 
En rättsfallsstudie genomfördes för att se prejudicerande fall som kunde ge vägledning i hur lagen bör 

tillämpas. Studien utgick ifrån Lantmäteriets rättsfallsregister. Inga rättsfall kopplade till linbanor kunde 

hittas. Vid intervjuer med lantmätare bekräftades att det inte fanns prejudicerande fall rörande 

markåtkomst för linbanor. 

 

Rättsfallsstudien gjordes ursprungligen för att identifiera rättsfall som berörde linbanors markåtkomst, 

men då det inte fanns några prejudikat som berörde aktuell lagstiftning ökade vikten av examensarbetets 

andra metoder. Rättsfallsstudien har därför inte givits någon större plats i rapporten och de rättsfall som 

behandlas har framkommit genom intervjuer och litteraturstudier. Sådana rättsfall berör dock inte 

markåtkomst för linbanor utan berör istället potentiellt analogt tillämpbara områden - såsom markåtkomst 

för andra infrastruktursystem. 

2.2.5 Studie av markåtkomst för befintliga linbanor 
Till följd av rättsfallsstudiens resultat genomfördes en enklare förrättningsaktsstudie i syfte att utreda hur 

markåtkomst skett för linbanor som byggts för andra ändamål, och om markåtkomst kan ske på ett 

liknande sätt för urbana linbanor. Ett stratifierat urval av undersökningsobjekt gjordes utifrån tre 

kvotgrupper: linbanor för alpina ändamål, linbanor för godsändamål och linbanor för turiständamål och. 

Den första gruppen utgjordes av totalt fyra alpina orter med gondollinbanor där två valdes ut 

slumpmässigt (slumpmässigt urval). Den andra gruppen utgjordes av ett okänt stort antal godslinbanor där 

de två längsta linbanorna valdes ut då dessa berörde flesta antal fastigheter (strategiskt urval). Dessa 

antogs inte vara representativa för populationen då de var längre än andra godslinbanor, men de kunde 

indikera på flera olika typer av markåtkomstlösningar. Resultatet från förrättningsaktsstudien för 

godslinbanor finns att läsa i bilaga 1. Den tredje gruppen bestod av två linbanor, varav båda undersöktes 

(inget urval). Studien kompletterades med mailbaserade intervjuer med lantmätare med erfarenhet av 

markåtkomst för linbanor (Urban Olmårs och Sten-Olof Schärdin, statliga Lantmäteriet), med Torgny 

Svensson vid Skistar Vemdalen för att komplettera informationen om markåtkomst för alpina linbanor 

och med Pia Åkesson vid Innovatum för att komplettera informationen om linbanan i Trollhättan. 

2.3 Tillförlitlighet 
Det finns tre vanliga mått på en studies tillförlitlighet, som också är avgörande vid metodval: 

 Intern validitet handlar om sambandet mellan ett begrepp och mätningen av begreppet. En studie 

med hög intern validitet mäter de variabler som verkligen speglar det underliggande begreppet. 

(Depoy & Gitlin, 2011, s. 251) 

 Extern validitet beskrivet studiens generaliserbarhet, d.v.s. hur väl resultaten kan appliceras på 

andra fall inom populationen. En studie med hög extern validitet är valid för hela populationen, 

inte bara urvalet i den specifika studien. (Depoy & Gitlin, 2011, s. 252) 

 Reliabilitet beskriver tillförlitligheten hos resultaten från en forskningsmetod. En studie med hög 

reliabilitet kan utföras multipla gånger med samma resultat. Ett visst mätfel förekommer alltid, 

men hög reliabilitet indikerar att mätfelet är av slumpmässig karaktär. 

(Depoy & Gitlin, 2011, s. 247) 
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Metoderna inom studien har valts för att på bästa sätt besvara frågeställningarna som arbetet utgår ifrån, i 

syfte att skapa en hög intern validitet. För att besvara frågeställning 1, om markåtkomstlagarna är 

tillämpliga på urbana linbanor, genomfördes en systematisk lagtext- och förarbetesstudie som behandlade 

de lagar som bedömts behandla markåtkomst för infrastruktur. Frågeställning 2, om lämpliga rättigheter 

för urbana linbanor, besvaras med hjälp av flera metoder. Möjliga rättigheter kunde nås genom lagtext och 

förarbetesstudien, medan lämpliga rättigheter identifierades genom en analys av resultaten från alla 

metoderna. Den tekniska studiens resultat lades ihop med den fastighetsrättsliga studiens resultat och 

fallstudierna användas för att exemplifiera förutsättningar. Frågeställning 3, om det svenska regelsystem är 

anpassat för urbana linbanor, besvarades till stor del genom fallstudierna och jämförelse med hur systemet 

fungerar för annan transportinfrastruktur. Intervjuer med kommunerna gav underlag kring kommunernas 

upplevelse av regelsystemets tillämplighet och anpassning till urbana linbanor. 

 

Rättsfallsstudien syftade till att ge en vägledning i hur lagarna bör tolkas, men då studien visade på att inga 

prejudicerande fall fanns gjordes istället en förrättningsaktsstudie med stickprov från linbanor för andra 

ändamål. Syftet med dessa två metoder var dock inte detsamma. Det bör beaktas att jämförelsen med 

linbanor för andra ändamål endast syftar till att skapa förståelse för hur lagarna har tolkats förr, men inte 

bör betraktas som vägledande för hur lagarna ska tolkas nu.  

 

Som ovan nämnt genomfördes examensarbetet som en undersökande studie där flera metoder har 

använts inom arbetet för att undvika metodfel till följd av att endast en metod använts (common method 

bias). Detta brukar även kallas för triangulering och är en metod för att öka den externa validiteten. Vid 

lagtolkningen och fördjupningen i tredimensionell fastighetsbildning kombinerades rättskällor som 

förarbeten och fastighetsrättslitteratur med intervjuer med sakkunniga. Intervjuerna med sakkunniga 

delades också in i två grupper. Dels intervjuades lantmätare som arbetade som handläggare och därmed 

hade praktisk erfarenhet av lagtolkningen och aspekter av prövningen, och dels intervjuades en lantmätare 

som varit involverad vid implementeringen av tredimensionella fastigheter och därmed besatt en stor 

teoretisk kunskap om lagens syfte. Syftet med att intervjua grupper med olika perspektiv var att skapa en 

hög extern validitet i studien. 

 

Forskningsbias kan inte elimineras i sin helhet. Det innebär att viss bias kommer att uppstå till följd av 

författarens förståelse och värderingar. Examensarbetet har utförts som en kvantitativ studie som bygger 

på flera intervjuer och fallstudier med intervjuer och intervjumetoden medför en viss risk för subjektivitet 

vid intervjumomentet och vid tolkning av resultaten. Respondenternas svar påverkas både av hur frågorna 

är formulerade och hur frågorna ställs. Det går inte att eliminera intervjuledarens inverkan på intervjun, 

men det går att företa åtgärder för att öka reliabiliteten. Vid intervjuerna användes ett antal grundläggande 

standardfrågor som utformades utifrån underlaget i den inledande litteraturstudien. Vid tolkning av 

intervjuerna kan också viss subjektivitet uppkomma. Alla intervjuer spelades in i syfte att resultatet inte 

skulle påverkas av intervjuledarens momentana intryck eller minne. Vid lagtexttolkning och 

förarbetestolkning kan också reliabiliteten påverkas av tolkarens subjektivitet. Tolkningen kompletterades 

därför av intervjuer med sakkunniga lantmätare där lagtexttolkningen diskuterades. Därmed har 

åtminstone delar av subjektiviteten motarbetats i syfte att genomföra en tillförlitlig studie.  
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3. Tekniska förutsättningar  
Linbanor i urbana miljöer är ett nytt fenomen i Sverige, men det innebär inte att transportsystemet är nytt. 

Tekniken för linbanor är gammal, om än något utvecklad under de senaste årtiondena, men 

användningsområdet som kollektivtrafik i urbana områden är nytt. Det här kapitlet behandlar de tekniska 

förutsättningar som föreligger för examensarbetet. 

3.1 Transportsystem i luften 
Linbanor har lyfts fram som ett sätt att effektivt använda både mark- och luftutrymmet i en stad, men 

linbanor är inte det enda transportsystemet i luften. Det finns flera idéer på hur transportsystem skulle 

kunna flyttas upp i luften för att frigöra mark.  

 

Transportsystemen i luften kan klassificeras i två grupper: upphöjda 

banor och hängande banor. I den första kategorin bygger 

transportsystemen på upphöjda balksystem med spår, vilket 

innefattar system som spårbilar, bergbanor, snedhissar och 

automatbanor. Den andra kategorin består av transportsystem som 

stöds ovanifrån istället för underifrån, vilket innefattar balkbanor 

med hängande vagnar och linbanetyper som gondolbanor och 

kabinbanor. (Göteborgs stad & Tyréns AB, 2012, s. 9). Även mer 

futuristiska idéer om hur horisontalhissar mellan höghus skulle kunna 

tillgodogöra samhällets transportbehov har presenterats (exempelvis 

Fred Strothmanns skiss som publicerades i Collier’s weekly 1902 – se 

figur 1). 

 

Det transportsystem vars förutsättningar utretts i störst utsträckning i Sverige är spårbilar, eller spårtaxi 

som de också kallas. Under början av 2000-talet släppte Statens institut för kommunikationsanalys flera 

rapporter som behandlade ämnet (jmf SIKA, 2006) och 2009 gjordes en stor kartläggning i form av 

rapport inom departementsserien. Rapporten kartlade 29 kommuner som visat intresse för 

transportsystemet (Bilaga 4 till rapporten Pionjärbanor för spårbilar DS nr. 2009:48, s. 1) och fyra 

föreslagna sträckningar pekades ut som extra lovande (DS 2009:48 s.161). Idag finns fem byggda 

spårbilssystem utanför Sverige och ett nätverk för kommuner i Sverige som är intresserade av 

spårbilslösningar. (Hunhammar, 2016-02-22) En pilotbana byggdes i Uppsala år 2005 och godkändes samt 

certifierades av Transportstyrelsen. (DS 2009:48, s.152) Magnus Hunhammar som hade en central roll i 

arbetet berättade vid intervju att Sverige valdes som testplats då svensk certifieringen har ett gott rykte.  

 

De fastighetsrättsliga aspekterna för spårbilar har inte utretts i någon vidare kontext, men den juridiska 

definitionen av transportsystemet beskrivs närmare i rapporten Pionjärbanor för spårbilar:  

 

”Transportstyrelsen bestämmer om en spåranläggning är tunnelbana eller spårväg och därmed omfattas av Lag om säkerhet 

vid tunnelbana och spårväg (1990:1157) och Förordning om säkerhet vid tunnelbana och spårväg (1990:1165). 

Spårbilbanor har bedömts vara tunnelbanor.“ (DS 2009:48 s. 57) 

 

I relation till dessa andra transportsystem skulle linbanor kunna ses som ett system inom en egen teknisk 

kategori där den bärande konstruktionen utformas annorlunda än för andra transportsystem i luften. 

Detta kan ha viss inverkan på vilket utrymme som krävs i luften och på marken. Systemen har flera 

gemensamma fördelar, såsom frigörandet av markutrymme, de ekologiskt hållbara fördelarna och de låga 

driftkostnaderna till följd av att de flesta transportsystemen är autonoma. Ett annat attribut de har 

gemensamt är att de fastighetsrättsliga förutsättningarna inte utretts för transportsystemen.  

Figur 1: Urbant transportsystem 
(Strothmann, 1902) 
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3.2 Linbanor ur ett historiskt perspektiv 

Historiskt sett har luftutrymmet använts för transporter av både gods och människor. Klaus Hoffman 

redogör i sin artikel “Recent developments in cable-drawn urban transport systems” för linbanans framväxt och 

nämner att de tidigaste kända ritningarna över linbaneliknande transporter ritades redan f.Kr. i Kina. 

Ritningar från medeltidens Tyskland visar på hur idén om att frakta gods genom linbanor växte fram, för 

att sedan utvecklas under 1800-talets industrialism. (Hoffman, 2006, s. 1).  

I Sverige utvecklades linbanebranschen främst i samband med att produktionen av järntrådslina startades i 

Falun 1839 och 1873 togs patent på det cirkulerande tvåkabelsystemet med en separat bärlina och draglina 

som utvecklats i Sverige. (Nordströms, 1961) Vid 1800-talets slut var linbanor vanliga för godstransporter 

och utvecklingen av stålproduktion gav förutsättningar för att bygga långa banor med hög kapacitet. 

(Niras, 2010, s. 5) 1891 startades företaget Nordstöms linbanor AB som byggde en stor mängd 

industrilinbanor i Sverige. Bland dessa var de tre längsta linbanorna som byggts i Sverige: 

 Malmlinbanan Kristineberg‐Boliden (1943-1987): ca 96 km ‐ världens längsta fram till rivning 

Efter rivning av linbanan fortsatte Boliden AB sin verksamhet genom lastbilsfrakter, samtidigt 

som sträckan mellan Mensträsk och Örträsk bevarades för turiständamål. (Widén, 1943)  

 Kalklinbanan Forsby‐Köping (1941-2013): ca 41 km  

Linbanan mellan Forsby-Köping byggdes av Nordströms linbanor 1941 för kalktransporter, och 

kallades Kalklinbanan. Linbanan var 41 km och blev världens längsta bana efter att Kristineberg-

Boliden lades ned 1987 tills rivning. Linbanan mellan Forsby-Köping revs först 2013. 

 Marma‐Långrörs linbana (1927) mellan Vallvik och massafabriken vid Marmaverken: 20 km 

Nordströms linbanor byggde även en personlinbana över Djurgårdsbrunnviken i Stockholm för 

Stockholmsutställningen 1897 och byggde både en bergbana och en linbana för persontrafik till 

jubileumstillställningen i Göteborg 1923. Efter 1950-talet avtog byggandet av linbanor och vägtransporter 

ersatte linbanornas tidigare funktion. (Niras, 2010, s. 7ff) 

 

I samband med att byggandet av godslinbanor avtog 

började istället andra användningsområden för linbanor 

att utvecklas. 1975/76 byggdes den kabinbana som 

finns i Åre skidort. Kabinbanan är Sveriges enda 

kabinbana och byggdes av Doppelmayr. Den är 2,8 km 

lång och består av två kabiner som rymmer upp till 80 

personer/kabin.  (Doppelmayr, u.å.) 1989 byggdes två 

gondolbanor för alpina ändamål – en i Branäs och en i 

Åre. (Svenska skidanläggningars organisation, u.å.) 

Gondolbanan i Åre syns i figur 2. År 2014 byggdes 

sedan en till gondolbana i Funäsdalen 

(Funäsdalens Berg&Hotell, u.å.). 

 

Utöver att linbanor byggts för gods- och alpina ändamål har även turistlinbanor byggts i Sverige. I 

Kolmårdens djurpark finns en safarilinbana som byggdes 2010 och ersatte en tidigare linbana som funnits 

i parken sedan 1967. Linbanan är enkelriktad och rör sig i en cirkel runt djurparken. Banan är ca 2,2 km 

lång och rör sig mellan 2,5–20 meter över marken. Linbanan är en gondolbana med 78 gondoler som 

rymmer upp till åtta personer. (Tyréns AB, 2013, s. 20).  

 

I Trollhättan finns en annan linbana för turiständamål. Mellan besöksområdet Innovatum och 

Figur 2: Gondolbanan i Åre (Skistar, 2007) 
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slussområdet i Trollhättekanal går en gondolbana under sommartid. Banan är kortare än den i Kolmården 

och sträcker sig ca 400 m med en höjd på ca 32 m. (Tyréns AB, 2013, s. 19). Linbanan är en gondolbana 

med fyra gondoler som rymmer ca åtta personer, och färdigställdes 2001 av Doppelmayr Scandinavia AB.  

(Åkesson, 2016-05-24) 

 

3.3 Tekniska aspekter av urbana linbanor  

Linbanornas tekniska utveckling har utvecklats i snabb takt för att anpassa linbaneanläggningar till urbana 

miljöer och det finns idag tre stora leverantörer som konkurrerar på den europeiska marknaden (Albrecht, 

2016-03-17). Den tekniska utvecklingen av linbanor har präglats av utmaningar för urbana linbanor i form 

av insyn till verksamheter när linbanan, bullerstörningar från linbaneverksamheten och ett visuellt intrång 

som kan påverka närliggande fastigheter.  

3.3.1 Linbanetyper 

Internationellt kallas linbanor cable propelled transit (CPT) eller Aerial raprid transit (ART) som en variant av 

Personal rapid transit (PRT). Linbanebranschen erbjuder idag flera typer av linbanetyper som passar för olika 

användningsområden. (Alshalalfah et al, 2012) 

 

Den linbanetypen som är vanligast att använda i urbana områden är gondolbanan med avkopplingsbara 

vagnar, som på internationellt fackspråk kallas detachable gondolas (Albrecht, 2016-03-17). Det är en linbana 

vars konstruktion bygger på att vagnar kopplas av och på en eller flera linor som rör sig i en cirkulerande 

bana (se figur 3). Vagnarna kopplas normalt sett av från linbanan när den når stationen för att kopplas på 

en långsammare bana för att sänka takten vid av- och påstigning. (Bergenhoff & Perschon, 2013, s. 256) 

Det finns även exempel på vagnar som stannar helt vid stationen (Strandberg, 2016-03-17). 

 
Figur 3: En gondolbanas rörelse (Albrecht, 2016) 

En annan variant är kabinbanan, eller Aerial tramway på engelska, som innefattar två vagnar som rör sig 

som varandras motvikt i två riktningar (se figur 4). Vagnarna sitter då fast på bär- eller draglinan och kan 

inte kopplas loss. Den är inte lika vanlig i urbana miljöer, utan lämpar sig bäst för kortare sträckor. 

Kabinbanan har vanligtvis stora kabiner som rymmer ca 20-200 passagerare, men kan inte gå med samma 

turtäthet som gondolbanorna.  (Bergenhoff & Perschon, 2013, s. 255).  

 
Figur 4: En kabinbanas rörelse (Albrecht, 2016) 

Det kan vara värt att nämna att det även finns varianter där gondolvagnar kan kopplas till en 

stolsliftslinbana, vilken istället kallas telemixlift. En sådan finns bland annat anlagd i skidorten Åre. 

(Skistar, u.å.) 
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3.3.2 Linbanans komponenter 

Alla linbanor består i grova drag av fem komponenter: Vagnar, stationer, linor, pyloner och ett 

evakueringssystem. (Alshalalfah et al, 2012). Detta medför att systemet behöver ta i anspråk utrymme i 

luften för linor, stationer och pyloner. För avkopplingsbara vagnar krävs även plats för ett garage för 

vagnarna. (Strandberg, 2016-03-17) 

3.3.2.1 Linor 

Linorna, som även benämns kablar eller vajrar, kan beskrivas som den mest centrala delen för en linbana. 

Linorna är avgörande för den maximala kapaciteten och linbanetyperna är därför utformade efter antalet 

linor. Antalet linor kan variera mellan en till tre linor, där bärlinan bär upp vagnarnas vikt och drivlinan 

drar vagnarna framåt. För monokabliga gondolbanor fyller den enskilda linan båda funktionerna. 

(Bergenhoff & Perschon, 2013, s.254)  

3.3.2.2 Vagnar 
Vagnarna hänger i hjul som löper över de fasta bärlinorna och utformningen på vagnarna har direkt 

påverkan på linbanornas kapacitet. (Olsson, 2010) En kabinbana med en drivlina och två bärlinor kan t.ex. 

bära över 200 passagerare, men har en lägre turtäthet än gondolbanor. (Strandberg, 2016-03-17) 

Gondolbanornas vagnar är oftast mindre, men har en högre turtäthet. Vissa monokabelgondoler är 

anpassat för att passagerarna ska kunna välja en egen gondol.  

3.3.2.3 Pyloner 

Pylonerna är de intermediära strukturerna som ger stöd åt anläggningen och håller upp linorna med hjälp 

av hjul. Antalet Pyloner som behövs beror på linbanans längd, men avtrycket de lämnar på markytan 

brukar liknas med intrånget från kraftledningar. (Albrecht, 2016-03-17) Det finns flera varianter av 

pyloner och i Figur 5 visualiseras flera förslag på utformningar av pyloner som antingen byggts eller 

planerat att byggas.  

 
Figur 5: Utformningar av pyloner (Albrecht, 2016) 
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3.3.2.4 Stationer 

Stationerna möjliggör på- och avstigning och kan delas in i 

drivstationer, mellanstationer och slutstationer. Drivstationen 

innehåller motorn som driver anläggningen.  

Stationer kan utformas på många olika sätt och det finns en 

önskan om att integrera linbanan i staden och minska det 

visuella intrånget. Ett sätt att integrera linbanan i staden är att 

integrera stationen som en del av en annan byggnad. Linbanan i 

Singapore är ett exempel på när en linbanestation byggts in i ett 

köpcentrum (se figur 6). Stationerna kan integreras i byggnader 

med flera olika verksamheter, men bör inte byggas närliggande 

till bostäder då linbaneverksamheten kan påverka bostadsmiljön.  Leverantörerna rekommenderar att 

bygga den bärande konstruktionen för stationen separat från byggnadens bärande konstruktion av 

ljudisolerande och säkerhetsskäl. Då linbanans verksamhet ger upphov till vissa ljud och vibrationer är det 

lämpligt att företa ljudisolerande åtgärder som förhindrar vibrationerna från att flytta sig med stommen 

genom byggnaden. (Albrecht, 2016-03-17) 

 

Bullerstörningar från linbanor är relativt låga, bortsett från buller från drivstationen som innehåller 

motorn. Utformningen av drivstationen sker därför för att förebygga buller och minimera ljudstörningar. 

(Strandberg, 2016-03-17) 

 

3.3.2.5 Evakueringssystem 
Alla linbaneanläggningar utrustas med ett reservsystem för att driva anläggningen vid händelse av ett 

strömavbrott, vilket oftast byggs in i drivstationen. Eventuell evakuering sker oftast med sele och rep, men 

den tvåkabliga och trekabliga linbanan kan också utrustas med en evakueringsvagn som löper längs linan. 

(Bergenhoff & Perschon, 2013, s.254f)  

 

3.3.3 Drift och underhåll av linbanor 

Livslängden för en linbana är ca 30 år, men underhåll behöver göras löpande. Linorna kan underhållas 

från en av stationerna då linan passerar stationen. Vagnarna på en gondolbana kan kopplas loss och 

underhållas separat medan vagnarna på en kabinbana underhålls från stationen. Kabinbanan behöver 

stängas ned minst en gång per år för underhåll. (Albrecht, 2016-03-18).  
 

3.4 Urbana linbanor internationellt 

Urbana linbanor har växt fram internationellt och har kunnat spridas genom de nätverk och 

informationsbanker som skapats kring den här nya användningen av gammal teknik (jmf The Gondola 

Project). Internationellt har de använts för att brygga över barriärer som älvar, ojämn terräng, sumpmark, 

berg och andra platser där det är svårt att bygga på eller under marken. På vissa platser har linbanorna 

använts för att bygga ihop delar av städer som annars är svårtillgängliga och på andra ställen använts för 

att skapa bättre förbindelser till förorter. Oftast används de som komplement till ett existerande 

kollektivtrafiksystem. (Dale & O’Connor, 2012, s. 1) Nedan följer några exempel på detta. Markåtkomsten 

för dessa linbanor har inte ingått i studien, utan dessa syftar endast till att ge en överblick över 

förekomsten av urbana linbanor. 

 

I Medellin, Colombia, har flera gondolbanor byggts under början av tvåtusentalet. Linje K är ett 

monokabelsystem som byggdes för att skapa förbindelser mellan stadens centrum och bebyggelse längs en 

bergssluttning. Linje J är ett annat monokabelsystem i Medellin som byggdes ut som en del av en större 

Figur 6: Linbanan i Singapore 
(Ong, Terence, 2006) 
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satsning på social hållbarhet, för att förbättra förbindelsen mellan metrosystemet och fattigare 

bostadsområden. (Tyréns AB, 2013, s. 21) 

 

I Caracas, Venezuela, byggdes en linbana med ett monokabelsystem som en del av en större satsning på 

social hållbarhet för att binda ihop bostadsområden med en tågstation. Detta skedde 2010 och banans 

längd uppgår till 1,8 km. I en annan del av Venezuela finns ”Teleferico Warairarepano” som byggdes år 

2000 i rekreationssyfte. Banans längd uppgår till 3,5 km och linbanan är populär bland turister. 

(Tyréns AB, 2013, s. 21) 

 

Inom Europa finns också exempel på linbanor i urbana miljöer. Dessa linbanor har influerat linbanorna 

som planeras i Sverige. År 2012 färdigställdes gondolbanan som går över floden Themsen i London, 

England. Syftet var att förbättra transportkapaciteten och binda ihop två olympiska arenor.  

En linbana som byggdes 2010 var ”Koblenz Rheinseilbahn” som byggdes över floden Rhen i Koblenz, 

Tyskland. Linbanan byggdes med avancerad teknik för att skapa hög komfort och binder ihop staden med 

en turistattraktion. (Tyréns AB, 2013, s. 21) 

 

I Ankara har Leitner Ropeways byggt en linbana med ett monokabelsystem som sträcker sig 3,2 km. Fyra 

stationer har byggts längs sträckan, varav en ansluter till en metrostation. Syftet med linbanan var att skapa 

förbindelser mellan stadskärnan och en stadsdel som tidigare varit åtskild av topografiska hinder. 

(The Gondola Project, u.å.) 

 

3.5 Planerade urbana linbanor i Sverige 

Inom Sverige har diskussioner om linbanor förts på flera kommuner. Kommunerna kan kategoriseras i tre 

olika grupper: Kommuner som visat politiskt intresse för frågan, kommuner som börjat utreda 

förutsättningar och kommuner som påbörjat ett planarbete.  

 

Den första gruppen är en stor grupp som diskuterat frågan efter att någon form av motion har lagts fram. 

Ett exempel på en sådan kommun är Stockholms stad som senast 2013 diskuterade en linbanesträckning 

mellan Zinkensdamm och Kungsholmstorg. (Kristdemokraterna Stockholm, 2013) eller Skövde kommun 

som kommit till ett idéstadium för en eventuell linbana (Tubbin, 2016-03-22). Det finns flera exempel på 

sådana kommuner, men det är svårt att skapa en heltäckande lista.  

 

Nästa grupp består av kommuner som utrett förutsättningar för en linbana. Gruppen består av tre 

kommuner som gjort någon typ av djupare utredning.  

 I samband med stadsflytten av Kiruna har linbanor utretts som ett trafikalternativ som skulle 

kunna ha positiv effekt på besöksnäringen. 2010 gav Kiruna kommun WSP Analys och Strategi i 

uppdrag att utreda förutsättningarna för linbanor. De har inte arbetat vidare med frågan sedan 

dess, men Christer Vinsa, projektchef för stadsflytten av Kiruna, berättar att de fortfarande ser 

linbanor som ett intressant uppslag som skulle kunna berika rennäringen då linbanor inte 

påverkar markmiljön på samma sätt som andra lösningar.  

 I Sundsvalls kommun har diskussionerna kring en eventuell linbana pågått sedan 1980-talet då det 

setts som en möjlighet att koppla ihop dalgången som Sundsvall ligger i med det norra berget. 

Sundsvall kommun uppdrog Tyréns AB att utreda förutsättningarna närmare och 2014 kom 

rapporten Förbindelse Norra berget av Tyréns AB. Rapporten behandlade både hängande linbanor 

och banor på räls ur ett resenär- och byggbarhetsperspektiv, och jämför alternativen med en 

förstärkning av busstrafiken. Rapporten hade svårt att hitta en lämplig sträckning och menade på 

att drift- och anläggningskostnaderna var svåra att täcka utan att behöva förändra befintliga 

verksamheter på Norra berget. Sven Nordström, kontaktperson på kommunen för 
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linbaneprojektet, berättar att kommunen inte har arbetat vidare med frågan sedan rapporten 

färdigställdes.  

 Nacka kommun uppdrog WSP Analys och Strategi 2015 att utreda förutsättningarna för en 

linbana mellan Henriksdalsberget och Sickla. Rapporten är ännu inte färdig. 
 

Den sista gruppen består av två kommuner som påbörjat ett planarbete för att införa linbanor; Sollentuna 

kommun som har framställt ett planprogram som varit på samråd och Göteborgs stad som har genomfört 

en förstudie samt genomfört en detaljplaneändring för en av stationerna som ska upprättas. Tabellen 

nedan utgår från data insamlad från projektens interna dokument och visar ett förslag på utformning av 

linbanorna. Inga formella planer har dock antagits ännu. 

 
Tabell 1: Planerade urbana linbanor 

Enligt ett första förslag Sollentuna kommun Göteborgs kommun (lila linje) 

Typ av linbana Gondolbana Gondolbana 

Lägsta höjd över marken 9 m 45 m 

Högsta höjd över marken 38 m 90 m 

Antal stationer 4 (eventuellt 5) 4 

Antal pyloner 17 (eventuellt fler) Oklart 

Planerad byggstart 2021/2022 2018 

Storlek på gondoler 10 pers/gondol 25 pers/gondol 

Längd 2230 2900 m 

 

3.5.1 Linbanan i Sollentuna 

Sollentuna kommun är en kommun med ca 70 000 invånare som ligger i Stockholms län. Kommunen 

ökar med ca 1 200 invånare per år och kommunen arbetar för att samhällsutvecklingen ska klara av den 

växande befolkningen. Bland annat planeras just nu ett stort bostadsområde i den nya stadsdelen Väsjön. I 

diskussionen om kollektivtrafikförsörjning bedömdes buss inte som tillräckligt kapacitetsstarkt och 

attraktivt för området och istället utreddes spårväg, och senare linbana. Sollentuna är traditionellt sett en 

bilburen kommun, men en ny trafikpolicy och cykelplan som antagits gör att kommunen letar efter mer 

miljövänliga alternativ. (Brattström, 2015-03-17) 

 

Sollentuna kan betraktas som en pendlarstad, med fem pendeltågsstationer och en uppskattad inpendling 

på 17 500 invånare/dygn och en utpendling på 25 000 invånare/dygn. Häggviks station är en av de fem 

stationerna och har enligt ”SL fakta om länet” från 2013 ca 2 300 påstigande per dygn. 

(Brattström, 2015-03-17)  

 

I samband med att två kraftledningsstråk skulle avvecklas gjordes en utredning i syfte att belysa om 

linbana kunde vara ett rimligt alternativ för kollektivtrafik mellan Väsjöområdet och Häggviks station. 

(Trivector, 2013, s. 2) Sedan utredningen 2013 har ett idéseminarium med SL hållits, studiebesök i 

Koblenz och London genomförts, en samhällsekonomisk analys gjorts och en grov förprojektering 

genomförts. Ett planprogram framställdes och ställdes ut på programsamråd under hösten 2015. 

Sollentuna har tagit stöd av och startat ett samarbete med Göteborgs stad då kommunerna står inför 

liknande utmaningar i samband med linbaneprojekten. (Brattström, 2016-03-17) 
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Idén om en linbana växte fram på tjänstemannanivå inom kommunen och linbanan föreslås gå mellan 

Häggviks station och den nya stadsdelen Väsjön, med intermediära stationer vid Tunberget och Edsvik. 

(Sköld, 2016-03-03) En av stationerna kommer att utrustas med en motor som ska driva linbanan, men 

det har ännu inte fattats beslut om vilken station som ska utgöra drivstationen. Stationsbyggnadernas 

utformning och innehåll ska ägnas stor uppmärksamhet i det framtida arbetet, men har inte diskuterats 

närmare än. Tanken är att garaget ska ligga intill en av stationerna, men den behöver inte vara kopplad till 

ändstationen. Placering och storlek på garaget beror på vilken typ av linbana kommunen ska bygga, men 

det valet är ännu inte gjort. Diskussionerna har hittills lutat mot en monokablig gondolbana. (Sköld & 

Brattström, 2016-03-03) Den föreslagna linbanesträckningen synliggörs i figur 7.  

3.5.2 Linbanan i Göteborg 

Göteborgs stad är en av Sveriges största kommuner och växer också i hög takt. Nya bostadsområden och 

stadsdelar planeras i stadens framväxt och områden som Lundby, Karlastaden, Lindholmshamnen, 

Smedjan och järntorget är exempel på områden som planeras expandera. Förhållandena i Göteborg är lite 

speciella jämfört med andra städer då de topografiska och geologiska förutsättningarna medför stora 

svårigheter för infrastruktur under mark (Bergström Jonsson, 2016-03-18). Infrastrukturen i Göteborg har 

därför byggts upp utifrån ett stort spårlinjenät med ca 13 olika spårvägslinjer. En annan speciell 

förutsättning i Göteborg är att en stor älv går rakt igenom staden och skapar hinder mellan olika 

stadsdelar. Idag finns få broar över älven och nästan alla spårvägslinjer samt flera busslinjer går via 

Hisingbron för att komma över älven. Dessutom avgränsas stadsdelarna även av en motorväg som går 

intill älven. Detta medför en stor belastning och en propp i trafikflödet. 

 

För att avlasta det befintliga transportsystemet och koppla ihop olika delar 

av Göteborg för en ökad rörlighet och ökad social hållbarhet övervägdes 

linbanor som ett alternativt kollektivtrafikssystem (Tyréns AB, 2013). 

Förslaget var ursprungligen ett medborgarförslag som inkom inför firandet 

av Göteborgs 400 års-jubileum. När Göteborg firade 300 år byggdes en 

tillfällig linbana för persontrafik av Nordströms linbanor och nu föreslogs 

en ny linbana. Förslaget har sedan dess vidareutvecklats av kommunens 

tjänstemän och nu planeras flera permanenta linbanor som är tänkt att 

integreras helt i stadens kollektivtrafiksystem. Se föreslagna 

linbaneförbindelser över älven i figur 8. 

 

En förstudie genomfördes och gick på remiss 2015. Flera detaljplaner 

berörs av projektet och kommer att behöva förändras. En detaljplan har i 

samband med en annan ändring även inkluderat en linbanestation. Systemet 

som planeras är en trekablig gondolbana där två kablar kan stabilisera 

Figur 8: Göteborgs planerade 
linbaneförbindelser över älven 
(Bergström Jonsson, 2016) 

Figur 7: Linbanan i Sollentuna (Sollentuna kommun, 2015) 



23 
 

linbanan vid kraftiga vindar, och avkopplingsbara gondoler som kan stanna helt vid stationerna för 

tillgänglighetens skull. Göteborg ställer krav på att gondolerna ska klara av att ta minst 25 

personer/gondol och ska vara stora nog att rymma barnvagnar, rullstolar och cyklar. Flera stationer 

planeras med olika utformningar. (Bergström Jonsson, 2016-03-18) 

 

Den stomlinbanelinje som kallas för den lila 

linjen planeras gå mellan Järntorget och 

Wieselgrensplatsen med två intermediära 

stationer i Lundby och Lindholmen. Den lila 

linjen är den linbana som planeras öppna i 

samband med jubileumet 2021 och projektets 

arbete fokuserar mycket på den i nuläget. Den 

planeras att bli 2,9 km lång varav ca 400 m går 

över älven, vilket visualiseras i figur 9. 

 

Den gula linjen planeras från Backa till 

Kortedala med två intermediära stationer vid 

Bäckebol och Hjällbo och planeras öppna 

någon gång under 2023-2026. Brun linje 

planeras mellan Brunssbo till Svingeln med intermediära stationer i Ringön och Gullbergsvass och 

planeras öppna någon gång efter 2030. (Bergström Jonsson, 2016-03-17) 

 

Det finns ett stort intresse för projektet och linbanorna har fått mycket medial uppmärksamhet, både i 

lokala och nationella medier. Per Bergström Jonsson, projektledare för projektet, berättade att många 

aktörer på marknaden har visat stort intresse för projektet. Det gäller både andra kommuner som visat 

intresse för att utveckla liknande lösningar själva, intresseorganisationer som vill bidra med kunskap och 

dra lärdom från projektet och privata aktörer som har idéer på att utveckla projektet. Han poängterar att 

linbanelösningar inte passar alla kommuner med hänsyn till trafikutvecklingsbehov, områdets 

förutsättningar och stadens långsiktiga utveckling, men att det är roligt att det finns ett så stort intresse. 

(Bergström Jonsson, 2016-03-17)  

Figur 9: Föreslagna sträckningar lila linje 
(Bergström Jonsson, 2016) 
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4. Fastighetsrättsliga förutsättningar 

Det här kapitlet behandlar de fastighetsrättsliga förutsättningar som föreligger för examensarbetet. 

4.1 Vem äger rätten till luftutrymmet? 
Att ha rätt till ett utrymme kan grovt beskrivas som antingen rätten att äga utrymmet eller rätten att 

använda utrymmet. Äganderätten kan i sin tur beskrivas som ett knippe rättigheter som utöver rätten att 

använda utrymmet även innefattar rätten att utesluta andra från att använda egendomen och rätten att 

överlåta äganderätten till sin egendom (Alchin & Demsetz, 1973, s. 17ff). Äganderätten är den juridiskt 

starkare av rättigheterna och skyddas av både europakonventionen (Artikel 1 första tilläggsprotokollet, 

1952) och i grundlagens egendomsskydd (2 kap. 15 § regeringsformen).  

 

Fastighetsägaren har även rätt att upplåta bruksrättigheter i sin fastighet till förmån till andra, i form av 

servitut och nyttjanderätter. Dessa bruksrättigheter innebär att andra personer (juridiska och enskilda) ges 

rätt att nyttja eller bruka utrymmet på förbestämt vis. Bruksrättigheter kan upplåtas genom 

överenskommelse mellan fastighetsägaren och servituts- eller nyttjanderättshavaren, eller tvångsvis om det 

bedöms lämpligt. (Ekbäck, 2012, s. 6)  

 

Äganderätten till mark- och luftutrymmet avgränsas med fastighetsgränser (1 kap. 1 §, Jordabalken). 

Traditionella fastigheter avgränsas endast i horisontalled och ritas enkelt ut på en tvådimensionell karta, 

men sedan 2004 finns även möjlighet att dela in fastigheter i tredimensionella fastighetsutrymmen som 

således avgränsas både vertikalt och horisontalt. (prop. 2002/03:116)  

 

Traditionella fastigheter är inte avgränsade i vertikalled, men trots det har fastighetsägaren inte obegränsad 

äganderätt till utrymmet. Det finns andra begränsningar för hur högt upp fastighetsägaren har rätt att 

nyttja sin fastighet i form av t.ex. bestämmelser i detaljplaner, föreskrifter om hur utrymmet får användas 

och myndighetsbeslut kring hur fastigheten får användas. I propositionen Tredimensionell 

fastighetsbildning beskrivs fastigheters utsträckning på följande vis: 

 

“För enskilda fastigheter fastställs gränser enbart i markplanet. Till respektive fastighet hör dock inte enbart den sålunda 

avgränsade markytan. Varje fastighet omfattar därutöver ett utrymme ovanför och ett utrymme under markytan. Dessa 

utrymmen begränsas i sidled av fastighetens gränser i markplanet. Fastigheten anses visserligen inte ha en obegränsad 

utsträckning i vertikalplanet (dvs. i höjd och djupled). Hur långt fastigheten sträcker sig i vertikalplanet är dock oklart. “ 

(prop. 2002/03:116, s. 25) 

 

Enligt den rättspraxis som etablerats får fastigheten utnyttjas så högt upp (och så långt ned) som är 

möjligt/skäligt med hänsyn till fastighetens ändamål. Trots den fastighetsrättsliga avgränsningen med 

fastighetsgränser begränsas den enskilda fastighetsägarens rätt att använda utrymmet inom sin fastighet 

även av lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som finns till för att säkra samhällets 

gemensamma intressen.  

4.2 Restriktioner och tillstånd  
En tydlig inskränkning i fastighetsägarens rätt att nyttja fastigheten är de bestämmelser som finns i 

kommunalt upprättade detaljplaner (4 kap. 1 § PBL). All användning av fastigheter behöver följa 

detaljplaner som vunnit laga kraft för det aktuella området och fastighetsägare behöver söka tillstånd för 

en stor del av all nybyggnad, tillbyggnad, ändring av byggnad, ändring av ändamål för fastighet eller utökad 

användning av byggnaden (9 kap. 2 § PBL). Bestämmelserna syftar till ett långsiktigt och ändamålsenligt 

markanvändande för samhället (1 kap. 1 § PBL) och innehåller bestämmelser om användningen av mark 
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och vatten, byggnader och byggnadsverk (4 kap. 1 § PBL). Bland annat regleras ofta en högsta 

byggnadshöjd, vilket indirekt begränsar den traditionella fastigheten i vertikalled. 

 

Bygglov krävs för att uppföra vissa anläggningar som är uppräknade i 6 kap. 1 § plan- och 

byggförordningen. Där räknas bl.a. kabinbanor upp, vilket medför att linbaneanläggningar är att betrakta 

som bygglovspliktiga anläggningar. 

 

Urbana stadsmiljöer berörs normalt sett av antagna detaljplaner som reglerar bebyggelsen inom området. 

Anläggningar får inte byggas i strid mot detaljplanen, även om mindre avvikelser kan tillåtas så länge 

planens syfte inte motverkas (PBL). Om området berörs av andra bestämmelser såsom 

naturvårdsföreskrifter får syftet med bestämmelserna inte motverkas. (Lantmäteriet, 2016b, s. 68) 

 

Fastighetsägarens användning av fastighetens luftutrymme begränsas även av miljöbalken. Det finns 

områden som är skyddade av kulturella, miljö-, natur-, biotops- eller andra skäl (7 kap. Miljöbalken) och 

därför innehåller restriktioner kring hur utrymmet får utnyttjas. Miljöbalken innehåller även andra 

restriktioner kring hur fastighetsägare använder utrymmet inom sin fastighet (såsom hänsynsreglerna i 

andra kapitlet) och vissa åtgärder kräver tillstånd (såsom miljöfarlig verksamhet enligt nionde kapitlet eller 

dispens från t.ex. särskilt skyddade områden enligt sjunde kapitlet). En fastighetsägare får inte heller nyttja 

sin fastighet på ett oaktsamt sätt som kan skada kulturmiljön enligt kulturminneslagen. 

 

Utöver alla lagstadgade begränsningar i äganderätten, finns även föreskrifter och allmänna råd från 

myndigheter som behöver följas. Lågt byggda linbanor kan t.ex. påverka boendemiljön och berörs därför 

av Boverkets föreskrifter. Linbanor som går nära vattendrag eller har stationer nära vattendrag kan 

påverka sjöfarten eller miljön runt vattendraget och kan därför beröras av andra föreskrifter. Beroende på 

vad marken används till under linbanan och hur nära marken linbanan går kommer olika typer av 

föreskrifter och allmänna råd vara aktuella.  

 

En annan aspekt att ta i beaktning i höjdled är att fastighetsägaren inte bör störa luftfarten. Luftfarten i 

Sverige är visserligen reglerad för att inte störa verksamheterna på marken och det krävs t.ex. tillstånd för 

lågt flygande farkoster (TSFS 2010:145), men luftfarten kan även innebära begränsningar för 

verksamheten på marken. 

 

Byggnader och anläggningar som kan utgöra en fara för flygsäkerheten behöver anmälas till 

försvarsmakten (oavsett om de är bygglovspliktiga) om höjden överstiger 45 m inom tätort eller 20 m 

utanför tätort (6 kap. 23 § luftfartslagen & 25 § luftfartsförordningen). Detta har att göra med att Sverige 

är anslutet till FN-organet Civil Aviation Organisation och har förbundit sig till att upprätta en elektronisk 

terräng- och hinderdatabas där alla flyghinder ska markeras ut (Luftfartsverket, u.å.). Särskilda regler gäller 

i närheten av flygplatser och regleras i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:134 och TSFS 

2010:123). Innan uppförandet av en anläggning som kan betraktas som ett flyghinder behöver en 

flyghinderanalys, eller så kallad lokaliseringsbedömning, genomföras av Luftfartsverket. 

(Luftfartsverket, u.å.) Försvarsmakten har också rätt att lämna invändningar då de bevakar 

riksintresseområden och områden av betydelse för totalförsvarets militära del. (3 kap. 9 § miljöbalken) 

 

Att utnyttja luftutrymmet i urbana områden är således inte helt enkelt. Beroende på fastighetens 

belägenhet, omfång, utformning och andra aspekter kommer olika prövningar att behöva föregå ett 

förändrat användande av luftutrymmet.  

4.3 Vad är en linbana juridiskt sett? 
Det finns många synsätt på vad en linbana är eller borde vara. Det finns ingen egen lag som reglerar 
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linbanor specifikt, utan härledning för att definiera en linbana behöver hämtas ur annan lagstiftning.  

 

Linbanan har bland annat jämförts med elektriska kraftledningar i lagstiftningssammanhang. I förarbetena 

till expropriationslagen diskuterades linbanor även i samband med lagen för elektriska anläggningar då 

likheter sågs mellan linbanor och kraftledningar. Resonemanget fördes enligt följande: 

 

”I anslutning härtill framhölls att vid lagstiftningsarbetet syntes kunna hämtas ledning från de bestämmelser som enligt 

1902 års lag gällde om elektriska anläggningar. EK fann (s. 209) att jämförelser inte i större utsträckning kunde göras 

mellan linbanor och elektriska ledningar. Vad farligheten beträffade bedömdes denna vara väsentligt mindre och mycket 

mera begränsad när fråga var om linbanor. Under det att starkströmsledningar kunde medföra stor fara för liv och egendom, 

och detta även långt utanför det område, där de var framdragna, var linbanorna inte farliga i annat hänseende än att på dem 

framförda korgar och gods som forslades i dessa kunde falla till marken. Faran sträckte sig sålunda endast över ett område 

med mycket trånga gränser, och sannolikheten för att någon betydligare skada skulle uppstå var även där inte stor. Endast 

om linbana skulle beröra allmän väg eller farled var det enligt kommitténs mening under alla förhållanden nödvändigt att 

offentlig myndighet föreskrev särskilda skyddsanordningar.” (SOU 1969:51, s. 33-34) 

 

Även i intrångsvärderingssammanhang har paralleller dragits mellan linbanor och kraftledningar 

(jmf Lantmäteriet, Akt nr. 1960–304.1, bilaga D) då båda består av pyloner/stolpar och linor/ledningar, 

och rättighetsupplåtelserna brukar innefatta liknande skyddszoner för höga träd och dylika hinder. 

  

När det gäller byggregler och säkerhetsaspekter faller linbanor inom samma regelverk som hissar. 

(H 14, BFS 2012:11)  

 

Linbanans ändamål är att transportera personer och gods mellan olika platser, vilket gör att den enligt 

Vukan R. Vuchic bör betraktas som ett transportsystem. (Vuchic, 2009, s. 2) Det gör att härledning främst 

bör tas från de lagar som berör infrastruktur, med fokus på transportsystem.   

 

I Europeisk rätt har kollektivtrafik definierats som “persontransporttjänster av allmänt ekonomiskt 

intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och utan diskriminering.” (EG nr 1370/2007) Linbanan kan 

utifrån den definitionen betraktas som kollektivtrafik om transportslaget används på föreskrivet sätt. 

 

I den svenska kollektivtrafiklagen räknas trafik på väg, järnväg, vatten, spårväg och tunnelbana upp som 

kollektivtrafikändamål som lagen är tillämplig på. Detta innebär att linbanor inte ingår bland de 

kollektivtrafikändamål som lagen kan tillämpas på, då linbanor inte är spårburna. Den svenska 

formuleringen utgår från en bredare tolkning av EU:s kollektivtrafikförordning. “Denna förordning är 

tillämplig på nationell och internationell kollektivtrafik på järnväg och andra spårburna transportsätt, och på väg, utom 

trafik som i första hand bedrivs på grund av sitt historiska intresse eller sitt turistvärde.”(2007/1370/EG) 

 

Linbanor borde utifrån sitt syfte kunna betraktas som ett infrastruktursystem som kan nyttjas för både 

kollektivtrafiksändamål men även andra persontransportändamål och godstransportändamål. Härledning 

för markåtkomsten kommer främst att hämtas ur regelverket för infrastruktur.  

 

4.4 Markåtkomst för infrastruktur i Sverige 

Markåtkomst är ett samlingsbegrepp för de expropriativa förfaranden för att förvärva mark och 

rättigheter. Det finns även möjlighet till frivilliga förvärv och överenskommelser genom avtalsupplåtelser, 

men markåtkomsten utgör ramverket för de överenskommelser som kan utformas utanför lagstiftningen. 

(Ekbäck, 2000, s. 5)   
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I Regeringsformens andra kapitel finns en särskild bestämmelse om det grundläggande egendomsskyddet, 

som innebär att ingen kan tvingas avstå egendom om det inte krävs för att tillgodose angelägna allmänna 

intressen (2 kap. 15§ RF). För att tvångsförvärv ska kunna ske behöver det dels syfta till att tillgodose ett 

allmänt angeläget intresse, dels ha stöd i lagstiftningen.  

 

Om linbanor ska införas som ett kollektivtrafiksystem i Sverige är en överblick av 

markåtkomstlagstiftningen för andra kollektivtrafiksystem nödvändigt. I kollektivtrafiklagen (SFS 

2010:1065) räknas trafik på väg, järnväg, vatten, spårväg och tunnelbana upp som transportslag, vilket är 

den bredare tolkningen av EU:s kollektivtrafikförordning (EG 1370/2007 punkt 2, artikel 1). Trafik på 

vatten har utelämnats ur detta examensarbete. 

 

Markåtkomst är inte reglerat inom en och samma lag, utan återfinns i speciallagstiftning för olika ändamål. 

De speciallagar som brukar betraktas som infrastrukturlagar är väglagen, lagen om byggande av järnväg, 

plan- och bygglagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen. Utöver dessa finns expropriationslagen som 

innehåller grundläggande bestämmelser för att ta mark och rättigheter i anspråk samt 

fastighetsbildningslagen som kan tillämpas för tvångsförvärv av mark och rättigheter för både allmänna 

och enskilda ändamål. (Sjödin et al., 2011, s. 13)  

4.4.1 Markåtkomst med stöd av väglagen och lagen om byggande av järnväg 
Markåtkomst för allmänna vägar regleras i väglagen (SFS 1971:948) som endast är tillämplig för allmän 

väg. Tillåtlighetsprövningen sker genom fastställandet av en vägplan (30§, VägL) och ianspråktagandet av 

mark sker genom vägrätt. Vägrätten är en officialrättighet som gäller med bästa rätt och är obegränsad i 

tiden. Enligt 32 § väglagen upphör vägrätten först när den allmänna vägen dras in. För att vara en 

bruksrättighet har vägrätten många likheter med äganderätten. 

 

Lagen om byggande av järnväg (SFS 1995:1649) som innehåller bestämmelser om markåtkomst är endast 

tillämplig på spåranläggningar för järnväg, tunnelbana och spårväg. Markåtkomst för järnväg prövas 

normalt sett genom upprättandet av en järnvägsplan och ianspråktagandet av mark sker genom inlösen av 

mark (4 kap. 1 §, LBJ). Spårväg och tunnelbana kan upplåtas med järnvägsplan på samma stöd av lagen 

om byggande av järnväg, men kan även upplåtas med stöd av plan och bygglagen (1 kap. 1 § LBJ). 

Tillåtlighetsprövningen sker då genom upprättandet av en detaljplan.  

4.2.2 Markåtkomst med stöd av anläggningslagen 
Markåtkomst genom anläggningslagen (SFS 1973:1149) möjliggör att anläggningar inrättas som gemensam 

för flera fastigheter. Anläggningslagen innehåller även särskilda bestämmelser om enskilda vägar. 

Tillåtlighetsprövningen sker genom ett förrättningsförfarande där tillåtligheten och lämpligheten prövas av 

Lantmäteriet. För att gemensamhetsanläggning ska få upplåtas behöver anläggningen vara av 

stadigvarande betydelse för fastigheterna och fastigheterna ska vara minst två till antalet (1§ AL).  

 

Ianspråktagandet av mark sker i form av en samfälld rättighet för fastigheterna som deltar i anläggningen. 

Gemensamhetsanläggningens behov av utrymme säkerställs genom upplåtelse av en begränsad sakrätt 

som till sin karaktär är att hänföra till servitut. Fastigheterna som behöver avstå utrymme kan kräva 

inlösen med stöd av 12§, AL. (Lantmäteriet, 2016a, s. 17) 

4.4.3 Markåtkomst med stöd av plan- och bygglagen 
Vid markåtkomst som sker med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2010:900) sker tillåtlighetsprövningen 

genom ett planförfarande. Kommunen avgör var, när och hur en detaljplan ska upprättas enligt det 

kommunala planmonopolet och inom planarbetet ska både allmänna och enskilda intressen beaktas. 

(2 kap. 1 § PBL) Vissa bestämmelser i PBL medför att tvångsförvärv eller inlösen får ske direkt, även om 
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markförvärvet ofta sker genom en lantmäteriförrättning i praktiken. (Sjödin et al., s. 44f). 

 

Kommunen har rätt att i en detaljplan bestämma att viss mark ska vara reserverat för allmänhetens 

ändamål. Det kan handla om en reservation för allmänna trafikanläggningar, såsom för fordonstrafik (z-

områden) samt för vägtrafiktunnlar (t-områden). Enligt 14 kap. 18 § PBL är den som ska vara huvudman 

för gemensamhetsanläggningen även skyldig att på fastighetsägarens begäran förvärva nyttjanderätt eller 

annan sådan behövlig rätt för utförandet av dess användning. Om fastighetsägaren inte uttrycker en sådan 

begäran sker tillåtlighetsprövningen genom PBL, men ianspråktagandet av mark sker med annan 

lagstiftning, såsom FBL, AL eller LL. (Sjödin et al., s. 45). 

4.4.4 Markåtkomst med stöd av ledningsrättslagen 
Ledningsrättslagen (SFS 1973:1144) möjliggör att utrymme inom en fastighet kan tas i anspråk för 

allmännyttiga ledningar med tillbehör. Tillåtlighetsprövningen sker genom ett förrättningsförfarande där 

tillåtligheten och lämpligheten prövas av Lantmäteriet. Ianspråktagandet sker sedan genom ledningsrätt.  

 

Ledningsrätt är till sin rättsliga karaktär utformad som ett mellanting mellan en nyttjanderätt och ett 

servitut. Ledningsrätten knyts till den aktuella ledningen istället för fastigheten och rättigheten tillkommer 

ledningsrättshavaren, men till skillnad från nyttjanderätter är den obegränsad i tid. Skyddet för 

rättighetsinnehavaren är starkt då ledningsrätten går före andra inskrivna rättigheter. 

(Lantmäteriet, 2015, s. 11) 

4.4.5 Markåtkomst med stöd av expropriationslagen 
Expropriationslagen (SFS 1972:719) innefattar bestämmelser om hur utrymme får tas i anspråk med 

äganderätt, nyttjanderätt eller servitut. Ändring och upphävande av särskilda rättigheter är också möjligt 

genom expropriation. Det finns speciallagstiftning som är tillämplig på flera expropriationsändamål, men 

expropriationslagen ska bara användas om annan lagstiftning inte är tillämplig.  

 

Expropriation kan ske i form av äganderättsexpropriation då utrymme tas i anspråk med äganderätt eller 

rättighetsexpropriation då en rättighet upplåts, upphävs eller begränsas. Rättighetsexpropriation kan ske i 

form av både nyttjanderätter och servitut som tar stöd i Jordabalkens regler, men också särskilda 

rättigheter som tar stöd i lagstiftning som fastighetsbildningslagen, ledningsrättslagen och väglagen. 

(Dahlsjö et al, 2010, s. 48ff). 

 

Expropriationslagen är tillämplig på några ändamål där markförvärv även är möjligt med stöd av annan 

lagstiftning. Ett exempel är gator och trafikanläggningar som kan inlösas med stöd av PBL, som även är 

möjliga att tillämpa FBL:s bestämmelser på. Anders Dahlsjö menar i sina kommentarer till 

Expropriationslagen att det i praktiken vanligaste markåtkomstförfarandet är förrättningsförfarandet med 

stöd av FBL. (Dahlsjö et al, 2010, s. 96). 

 

Expropriationsändamålen finns beskrivna i expropriationslagens andra kapitel, och 2 kap 2§, ExL 

beskriver att expropriation får ske för att bereda utrymme för anläggning som tillgodoser allmänt behov 

av samfärdsel, transport eller annan kommunikation.  

 

Tillåtlighetsprövningen vid expropriation sker genom ett administrativt förfarande där prövningen görs av 

regeringen. Regeringen kan dock välja att överlämna prövningen till länsstyrelsen och i vissa fall annan 

myndighet (3 kap. 1 §, ExL). Förutsättningarna för att expropriation ska vara genomförbart kan 

kategoriseras ned i fyra delar. 

 En överenskommelse utan tvång måste ha försökt nåtts.  
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 Omfattningen av expropriationen får inte vara mer omfattande än vad som krävs för att uppnå 

syftet med expropriationsändamålet.  

 Det får inte finnas alternativa lokaliseringar för expropriationsändamålet. 

 Expropriationen måste vara samhällsekonomiskt lönsam. 

(Sjödin et al., s. 45) 

 

Rättighetsupplåtelserna som kan tillskapas med stöd av expropriationslagen är både äganderätt till delar 

eller hela fastigheter, eller bruksupplåtelser såsom servitut och nyttjanderätter. Servitut behandlas närmare 

i nästa avsnitt. 

4.4.6 Markåtkomst med stöd av fastighetsbildningslagen 
För att överlåta äganderätt krävs egentligen bara ett frivilligt köp eller ett beslut om tvångsvis överföring 

av utrymme, men i de fall fastighetsgränserna inte redan är anpassade till det ändamål fastigheten ska 

användas till kan ändringar behöva göras i fastighetsindelningen. Ändringar i fastighetsindelningen sker 

genom fastighetsbildning. 

 

Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988) möjliggör att utrymme tas i anspråk genom fastighetsbildning 

eller bildande eller ändring av servitut samt bildande och ändring av samfälligheter. 

Fastighetsbildningslagen möjliggör således både att mark tas i anspråk med äganderätt och bruksrätt.  

4.4.6.1 Servitut 

Servitut är en rättighet som är anknutet till en fastighet och är obegränsad i tid. Servitut kan bildas genom 

avtal och regleras då i Jordabalken, eller genom förrättning eller domstolsbeslut enligt reglerna i 

Fastighetbildningslagen. För att ett servitut ska få upplåtas behöver Jordabalkens rekvisit vara uppfyllda: 

- Upplåtelsen ska främja ändamålsenlig markanvändning. Det innebär att nyttan av upplåtelsen 

behöver överstiga belastningen. 

- Ändamålet måste vara av stadigvarande betydelse för härskande fastigheten 

- Servitutet får ej förenas med positiva prestationer än underhåll av anläggning som åsyftas med 

servitutet. (1 § 14 kap. Jordabalken) 

Utöver dessa rekvisit som är uppställda i jordabalken behöver ett servitut som skapas genom 

fastighetsbildningslagen även vara av väsentlig betydelse för fastigheten. Servitut som tillskapas med stöd 

av expropriationslagen behöver inte vara väsentliga för fastigheten, men behöver istället vara lönsamma ut 

allmän synpunkt enligt 12 § 2 kap. Expropriationslagen. (Dahlberg et al., 2009, s. 14)  

4.4.6.2 Tredimensionell fastighet och fastighetsutrymme 

Tredimensionell fastighetsbildning är en möjlighet att tillskapa ett tredimensionellt utrymme eller en 

tredimensionell fastighet som fungerar som en fristående äganderättslig enhet. Utrymmet eller fastigheten 

är avgränsade både horisontalt och vertikalt. Dessa fastigheter och utrymmen urholkar de traditionella 

fastigheterna.  

 

För att tredimensionell fastighetsbildning ska kunna genomföras behöver samma krav som traditionell 

fastighetsbildning uppfyllas. Det innebär främst att de allmänna lämplighetsvillkoren i 

fastighetbildningslagens tredje kapitel behöver uppfyllas. (Lantmäteriet, 2016b, s. 67)  

 

Dessa innefattar: 

1. Lämplighetsvillkoret: Alla fastigheter som berörs behöver vara lämpliga för sitt avsedda ändamål 

med hänsyn till  
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a. belägenhet,  

b. omfång  

c. utformning och 

d. övriga förutsättningar 

2. Varaktighetsvillkoret och aktualitetsvillkoret: Ändamålet ska vara aktuellt och varaktigt. Varaktig 

användning av fastigheten ska kunna fastställas inom överskådlig tid. 

3. Villkor för samspel med detaljplan: Fastighetsbildningen får inte strida mot detaljplan, även om 

mindre avvikelser kan godtas (3:2 FBL). Utanför detaljplanelagda områden är fastighetsbildning 

genomförbar såvida den inte försvårar områdets ändamålsenliga användning, föranleder olämplig 

bebyggelse eller motverkar lämplig planläggning. (3:3 FBL).   

(Lantmäteriet, 2016b, s. 76) 

 

Utöver de traditionella villkoren finns även villkor som är specifika för tredimensionell fastighetsbildning:  

1. Det ska stå klart att tredimensionell fastighetsbildning är lämpligare än andra åtgärder (3 kap. 1 §, 

FBL).  

2. Den tredimensionella fastigheten ska vara avsedd att rymma en byggnad eller annan anläggning. 

3. Den tredimensionella fastigheten behöver tillförsäkras de rättigheter som behövs för att den ska 

kunna användas på ett ändamålsenligt sätt. 

4. Det ska stå klart att åtgärden är motiverad med hänsyn till anläggningens konstruktion och 

användning. Det ska stå klart att åtgärden är ägnad att leda till en mera ändamålsenlig förvaltning 

av anläggningen eller trygga finansieringen eller uppförandet av anläggningen.  

5. Om anläggningen ännu inte uppförts gäller dessutom att fastighetsbildning endast får ske om det 

är nödvändigt för att trygga finansieringen eller uppförandet av anläggningen och fastigheten kan 

antas få användning för sitt ändamål inom en nära framtid.   

4.4.7 Sammanfattning 
De bruksrättigheter som är möjliga enligt ovan nämnda infrastrukturlagar är: 

- Vägrätt med stöd av väglagen 

- Ledningsrätt med stöd av ledningsrättslagen 

- Servitut och nyttjanderätt med stöd av lagen för byggande av järnväg, Plan- och bygglagen, 

Expropriationslagen och fastighetsbildningslagen 

De möjligheter till äganderätt som finns enligt ovan nämnda lagar är: 

- Tredimensionellt fastighetsutrymme med stöd av fastighetsbildningslagen.  

- Tvångsförvärv genom inlösen enligt lagen om byggande av järnväg, inlösen enligt plan och 

bygglagen, inlösen enligt anläggningslagen, tvångsvis fastighetsreglering enligt 

fastighetsbildningslagen eller expropriation enligt expropriationslagen  
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5. Resultat 

5.1 Studie av markåtkomst för befintliga linbanor 

Det är av vikt att ta reda på hur mycket erfarenheter som går att dra från de linbanor som redan byggts i 

Sverige. Nedan följer en sammanställning av resultatet från förrättningsaktstudien som utredde 

markåtkomst för linbanor för andra ändamål i Sverige. 

 

Studien är inte heltäckande utan syftar endast till att indikera på hur markåtkomst har skett tidigare. 

Studien är baserad på rättighetsstrukturer idag enligt Lantmäteriets fastighetsregister, förrättningsakter 

som visar hur vissa rättighetsstrukturer tillkommit samt inskrivna rättighetsupplåtelser. Detta innebär att 

främst markåtkomst som skett med stöd av ett förrättningsförfarande har kunnat påvisas. Då 

förrättningsförfarandet är det i praktiken vanligaste förfarandet (Dahlsjö et al, 2010) och Lantmäteriet 

arbetat för att rättigheter som upplåts på andra sätt ska skrivas in i registret tros studien ändå kunna tyda 

på en norm. Studien har kompletterats med intervjuer med lantmätare. 

5.1.1 Godslinbanor 
Studien tyder på att den vanligaste rättighetsupplåtelsen är avtalsservitut som upplåtits med stöd av 

Jordabalken, men det finns även ett par exempel på rättigheter som upplåtits tvångsvis med stöd av 

expropriationslagen samt fastighetsbildningslagen.  

5.1.1.1 Boliden-Kristineberg 

Enligt Lantmäteriets fastighetsregister berörs elva fastigheter av den 13 km långa sträckan som finns kvar 

efter rivning 1987. Tio av dessa fastigheter belastas av totalt 13 inskrivna avtalsservitut och sex st 

officialrättigheter för ändamålet ”Linbana expropriation”. Inga förrättningsakter för rättigheterna fanns att 

tillgå i det digitala systemet, men utifrån fastighetsregistret gick det att utläsa att de sex officialrättigheterna 

tillkom 1945 genom två olika förrättningsakter. Två avtalsservitut tillkom 1942, ett tillkom 1944 och två 

tillkom 1945. Detta skulle kunna tyda på en förhandling som pågick från byggandet av linbanan 1942 till 

expropriationstillstånd meddelades runt 1945. Detta skedde enligt föregångaren till expropriationslagen.  

 

Efter rivningen 1987 tillkom nya avtalsrättigheter. Åtta avtalsservitut tillkom mellan 1990-1991.  

5.1.1.2 Forsby-Köping 

I förrättningsakten ”0428-05/10.4” angående ett officialservitut för ändamålet Linbana från 2005 hittades 

följande redogörelse: 

”Linbanan mellan stenbrottet i Forsby och fabriksanläggningen i Köping med tillhörande anordningar skall avskiljas. 

Linbanan anlades under åren 1939-1940 och användes fram till 1997 då den togs ur drift. Då den ur ett teknikhistoriskt 

perspektiv är mycket intressant kommer den att överlåtas till en nybildad stiftelse och bevaras för framtiden. Länsstyrelsen 

behandlar för närvarande frågan om byggnadsminnesförklaring av anläggningarna.” 

(Lantmäteriet, Akt nr. 0428-05/10.4) 

 

Förrättningen gällde en avstyckning som medförde att linbanestationen, eller drift- och lastningsenheten 

som den omnämns i förrättningsakten, skulle utgöra en egen fastighet. Linbanefastigheten klassades som e 

specialenhet för kulturbyggnad. Ett servitut tillskapades för den del av linbanan som låg på 

styckningslotten. De befintliga servitut som avsåg linbanan för sträckningen fram till mottagningsstationen 

i Köping flyttades för till den nya linbanefastigheten. Båda styckningsdelarna bedömdes lämpliga för sina 

respektive ändamål.  
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Vingåker Forsby 2:8 som beskrivs som stamfastighet för linbaneanläggningen har 95 avtalsservitut och 

fem officialservitut knutna till fastigheten. Två av avtalsservituten avser stolpar för linbana och två av 

servituten avser linbaneledning. Resterande servitut avser linbana (med mera). De flesta av avtalsservituten 

slöts 1940 och av officialservituten tillkom två 1993, två 1998 och ett 2005. 

 

I förrättningsakten ”1960-304.1” avseende officialservitut för linbana från 1998 går att läsa: 

”Granhammar 3:36 är en permanentbostadsfastighet som avstyckades 1975. 

Linbanan mellan Köping och Forsby 2:8 i Vingåkers kommun byggdes 1940. I berörda fastigheter inskrevs servitut för 

linbanan. De flesta servitutsavtal slöts för all framtid. I Granhammar 3:36 inskrevs ett tidsbegränsat servitut. Servitutet 

löpte ut 1990 och parterna har inte vid förhandling lyckats nå en uppgörelse om nytt servitut. Servitut för linbanan finns 

redan före nu aktuell upplåtelse omedelbart nordost, öster och söder om Granhammar 3:36. ” 

(Lantmäteriet, Akt nr. 1960-304.1) 

 

Vidare konstateras i förrättningsakten att rätt till linbaneservitut bedöms vara av väsentlig betydelse för 

fastigheten och att fördelarna med upplåtelsen överväger de kostnader och olägenheter som upplåtelsen 

medför. Om servitutets begränsningar för den tjänande fastigheten går att läsa: 

 

”Servitutet innebär att en zon närmast linbanan skall hållas kalavverkad och ytterligare en zon skall hållas fri från farliga 

träd, se beskrivningen aktbilaga BE. I övrigt kan ägaren av Granhammar 3:36 disponera det servitutsbelastade området 

fritt förutsatt att verksamheten inte utgör fara för linbanan. Resterande delar av fastigheten påverkas inte av 

servitutsupplåtelsen. ” (Lantmäteriet, Akt nr. 1960-304.1) 

5.1.2 Linbanor för alpina ändamål 
Studien tyder på att alpina linbanor ofta upplåtits med servitutsrätt eller att mark har köpts på frivillig 

basis.  

 

Enligt Lantmäteriets fastighetsregister har officialservitut upprättats för kabinbanan 1975 och 

avtalsservitut upprättats för gondolbanan 1989. Officialservitutet tillkom i samband med en avstyckning. 

Kabinbanan byggdes utanför planområde och fick tillstånd av Länsstyrelsen 1974. Anläggningarna krävde 

bygglov (Protokoll, Fastighetsbildningsmyndigheten Öresunds norra lantmäteridistrikt 1975-04-23, s. 2).  

 

Avstyckning skedde för området där kabinbanestationen skulle ligga (från en samfällighet till Åre 

kommun), och ett servitut upprättades. Servitutet innebar rätt att anlägga och bibehålla linbunden 

transportanordning (kabinbana, skidlift e.d.), obehindrat beträda området för upprättande och tillsyn, 

underhåll, ombyggnad och reparation och uppsätta erforderliga stolpar, stag och andra tillhörigheter, i 

jorden nedlägga erforderliga jordlinor och jordtag, taga för anordningens och ledningarnas utförande och 

bibehålla erforderlig sten och jord och avverka hindrande träd och buskar. (Avtal om köp och servitut 

m.m. 220175, Aktbilaga B). 

 

Kabinbanan och en gondolbanan i Åre drivs av företaget Skistar.  Vid mailintervju med Torgny Svensson 

som arbetar på Skistar Vemdalen bekräftades bilden av att linbanorna oftast upprättats med avtalsservitut 

eller nyttjanderätter såsom arrenden, men att köp av traditionella fastigheter även förkommer. 

 

I Branäs finns också en skidanläggning som innehåller en gondolbana. Gondolbanan, liksom andra 

stolliftslinbanor, har dock byggts inom en fastighet som tillhör Branäs Fritidscenter. Det finns inga 

förrättningsakter med koppling till linbaneanläggningarna och ingen annan information om 

markåtkomsten i fastighetsregistret. Vid en mailbaserad intervju med Urban Olmårs, lantmätare i Torsby 

kommun, kunde lite mer information erhållas. Angående markförvärvet skriver han enligt nedan:  
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”I Branäs skidanläggning i Torsby kommun i norra Värmland installerades en gondolbana under 90-talet. Den byggdes på 

egen mark efter omfattande markförvärv inom hela skidområdet. Några permanentboende grannar var inte glada åt 
exploateringen, de låg nära dalstationen, och tvister uppstod. Det var tvister rörande buller som jag tror fick avgöras av 
domstol men jag är inte säker. Efter ett flertal år löstes det hela genom att fastigheten köptes av bolaget när den var till 
försäljning.” (Olmårs, 2016-03-23) 
 

I intervju med Sten Olof Schärdin, förrättningslantmätare i Jämtlands län, bekräftades bilden av att 

servitut är det vanligaste tillvägagångssättet. De flesta servitut bildas genom avtal och prövas aldrig i 

förrättning, och Schärdin menar på att ersättningen för marken kan involvera allt från åkkort till tjänster. 

(Schärdin, 2016-03-14) 

5.1.3 Linbanor för turiständamål 
Linbanan i Kolmårdens djurpark anlades 2010 (även om den ersatte en linbana som byggdes 1967) och 

byggdes på Kolmårdens egenägda mark. En anteckning i samband med en annan förrättning tyder på att 

marken köpts på frivillig basis.  

I Trollhättan behövde rättighetsupplåtelserna inte diskuteras ingående då marken ägdes av Trollhättans 

stad och stadens fastighetsbolag Tomt AB, som båda var med och finansierade linbanan.  

5.2 Fallstudie  
Nedan presenteras resultatet från den fallstudie av planerade urbana linbanor i Sverige som presenterades i 

avsnitt 2.4.2. 

5.2.1 Sollentuna kommun 
Enligt detaljplaneprogrammet som varit på samråd passar en linbana väl med ambitionerna och idéerna i 

kommunens översiktsplan och i RUFS 2010. Programområdet omfattas av flera detaljplaner som bedöms 

behöva ändras och planen är att detaljplanelägga området för trafikändamål (T) som ett tillägg över 

kvartersmark. En bedömning av miljöpåverkan visade att projektet inte skulle ge upphov till betydande 

negativ miljöpåverkan, vilket medförde att en miljökonsekvensbedömning inte behövde genomföras. 

(Sollentuna kommun, Programsamrådshandling, 2015, s. 5) 

Sträckningen av linbanan har anpassats till att gå utmed istället för över befintliga bostadskvarter i syfte att 

kunna få till en låg höjdprofil på linbanan. Höjden varierar i planprogrammet mellan 9-38 meter över 

marken. En riskutredning kommer att behöva genomföras för att utvärdera hur lågt linbanan kommer att 

kunna gå med hänsyn till brandrisk i närliggande byggnader, trafik under linbanan mm. (Sollentuna 

kommun, Programsamrådshandling, 2015, s. 9) 

En lågt planerad linbana kan komma att påverka verksamheterna på marken på ett annat sätt än linbanor 

högt över marken. Dialog har därför inletts med de fastigheter som kan tänkas beröras genom utskick av 

handlingar till sakägare samt utökad samrådskrets och samrådsmöte. Linbanan är tänkt att följa det gamla 

kraftledningsstråket, kommunala gator och trafikleder, vilket medför att kommunen äger den större delen 

av marken under linbanan, men det finns ett par bostadsfastigheter av närheten av linbanan som beroende 

på val av sträckning kan komma att beröras. (Sköld, 2016-03-03) Även bostadsfastigheter runt om 

linbanan berörs av linbanan i form av ett visuellt intrång samt av en värdeökning till följd av närheten till 

ett nytt kollektivtrafikalternativ. (Sweco, 2014, s. 15) Vid en eventuell femte station behöver hänsyn även 

tas till strandskydd i närheten av Väsjön. 

Kommunen har inte funderat över lämpliga rättighetsupplåtelser, men i de inledande diskussionerna med 

lantmäteriet diskuterades servitutslösningar i första hand. Om tredimensionella fastighetslösningar skulle 

visa sig vara möjliga skulle detta kunna vara ett alternativ. (Sköld och Brattström, 2016-03-03). 
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5.2.2 Göteborgs stad 
Per Bergström Jonsson, projektledare, berättade vid intervjun att en av de första frågor de diskuterat var 

huruvida linbanan var att betrakta som kollektivtrafik eller om den gick att betrakta som en gång- och 

cykelbro. Om linbanan kunna betraktas som en gång- och cykelbro hade den kunnat utgöra en kommunal 

anläggning och omfattas av plan- och bygglagens regler. Diskussionen utmynnade dock i att linbanan då 

hade behövt vara i drift dygnet runt för att vara öppen på det sättet och dels inte kunnat finansieras 

genom biljettintäkter på det sätt som kollektivtrafiken finansieras. Kommunen har bara möjlighet att ta 

fullt kommersiellt pris eller finasiera med skattemedel, vilket var avgörande för det inledda samarbetet 

med Västtrafik och Västra götalandsregionen. 

Per Bergström Jonsson berättade att tanken är att linbanorna ska bli en del av stomtrafiken och att staden 

planerar att skapa möjlighet till att bygga ut fler linbanor i framtiden. Linbanan planeras att gå reativt högt 

för att undvika att skapa störningar för verksamheterna på marken. Linbanan planeras för att gå över 

motorvägens högsta fordonshöjd med råge och sedan gå över älvens högsta segelhöjd med råge. 

Pylonerna har planerats ha höjder på 60 m respektive 90 m för att gondolerna inte ska kunna gå lägre än 

45 m. De platser där linbanan planeras gå över mark planeras ett avstånd på ca 25 m mellan gondol och 

hustak för att minska insynen samt hålla brandsäkerhetsavstånd. Sveriges riktlinjer innehåller restriktioner 

om att ett rimligt avstånd bör hållas, men måttet 25 m har Göteborg härlett från Österrikisk lag.   

I och med att linbanan håller en relativt hög höjd kan istället andra typer av utmaningar uppstå.  

Luftfartsverket har i sitt remissvar uttryckt att den höga höjden inte torde bli ett problem för luftfarten 

men att en luftfartshinderanalys behöver göras och att närliggande flygplatser bör tillfrågas. 

Försvarsmakten har däremot haft direkta invändningar på projektet. I maj 2016 meddelade 

försvarsmakten att en av stationerna skulle utgöra ett hinder för försvarsmaktens luftfart och därför 

behöver planeras om.  

”Tornen och de pyloner som föreslås etableras och utgå ifrån Järntorget kan medföra risk för påtaglig skada på 

totalförsvarets militära del med avseende av områden som omfattas av sekretess.    

Risken för att Försvarsmakten framför erinran för tornen på Järntorget-sidan minskar om tornhöjden överstiger 80 meter, 

enligt bedömning i dagsläget. Göteborgs stad måste i detaljplaneskeendet remittera koordinater för tornen på Järntorgs-sidan 

samt vilken totalhöjd de uppförs i, så att en ny bedömning i ärendet kan göras.” (Försvarsmakten, 2016-04-04) 

Stationernas utformning har ännu inte fattats beslut om. Göteborgs kommun vill utforma stationerna 

efter Västtrafiks bedömning av resenärernas behov, men de har rekommenderats att bygga själva stationen 

minst en våning upp. Västtrafik har eventuellt intresse av att bygga ett resecentrum i samma byggnad, och 

utöver det är Göteborg öppna för att integrera andra verksamheter i samma byggnad. Deras tekniska 

rådgivare, Zatran GmbH, har rekommenderat att inte bygga bostäder i samma byggnad, men att t.ex. 

handel kan lämpa sig bra i byggnaderna. På uppdrag av Göteborgs kommun gjorde Handels 

utredningsinstitut en bedömning av en linbanas inverkan på handel och turism och rekommenderade 

Göteborg att använda bottenvåningen på stationerna för butiker. Handels utredningsinstitut 

rekommenderade främst ”to go-butiker” i kombination med linbanan då personer som besöker 

byggnaden främst besöker byggnaden för att resa med linbanan, inte nödvändigtvis för att storhandla. 

(Bergström Jonsson, 2016-03-17) 

En annan utmaning för projektet har varit att Göteborgs stadsvy utgör en kulturmiljö av riksintresse och 

påverkar också kommunens val kring linbanans höjd och utformning. Bedömningen kring linbanans 

påverkan på stadsvyn kan vara svår att sätta exakta gränser kring, vilket gör det svårt att veta exakt hur 

arbetet kommer att påverkas av detta. 

När det kommer till fastighetsrättsliga lösningar har Göteborg inte börjat se över frågorna än. Många 

andra delar som sträckning och tekniska lösningar behöver bestämmas först, men Anders George från 
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Göteborgs kommunala lantmäteri berättar att de inledande tankarna har gått kring servitutslösningar. Han 

bekräftar att ledningsrätt, vägrätt och nyttjanderätter inte är lämpliga alternativ för den här typen av 

anläggning, men tredimensionell fastighetsbildning har däremot inte övervägts. En sådan lösning skulle 

behöva utredas närmare. (George, 2016-03-18) 

5.3 Fastighetsrättslig studie 
I detta avsnitt redovisas det resultat som framkommit genom den rättsdogmatiska studien med 

lagtolkning, förarbetesstudier och intervjuer med sakkunniga. I den djupare studien har fokus i första hand 

legat på om tidigare diskussion kring lagens tillämplighet för linbaneändamål funnits. Om ingen diskussion 

har skett rörande linbaneändamål har fokus legat på de villkor som behöver uppfyllas för att lagen ska 

vara tillämplig. Några lagar kunde tidigt i lagstudien bedömas som olämpliga att tillämpa på linbanor och 

har därför inte utretts djupare. 

5.3.1 Väglagen och lagen om byggande av järnväg 
Utifrån lagarnas tillämpningsområde kunde konstateras att linbanor inte kan anses ingå i 

tillämpningsområdet. Någon vidare tolkningsstudie krävdes därför inte för att konstatera att markåtkomst 

inte kan ske för linbaneändamål med stöd av väglagen eller lagen om byggande av järnväg.  

En översiktlig förarbetesstudie gjordes dock för att se tendenser i hur lagstiftningen för infrastrukturlagar 

förändrats under de senaste åren, och det är värt att nämna att propositionen ”Planeringssystem för 

transportinfrastruktur” från 2011/12 lyfte en önskan om att skapa en sammanhållen planeringsprocess för 

den fysiska planeringen av transportinfrastruktur (prop. 2011/12:118, s.1).  

5.3.2 Ledningsrättslagen 
Ledningsrättslagen är tillämplig för vissa allmännyttiga ledningar, men termen ledning definieras inte i 

lagtexten. En förarbetesstudie har därför genomförts för att utreda om en linbana skulle kunna betraktas 

som en ledning.   

I propositionen från 1973 definieras att ledning får betraktas som metalltråd, kabel eller annan elektrisk 

ledare, slang, rör, avloppstrumma, kulvert m.m. Utanför detta begrepp faller bl.a. tunnel, rännsten, dike, 

kanal och timmerränna. (Prop. 1973:157, s. 94f). I anslutning till definitionen av vad som får räknas som 

ledning kommenteras linbanor och i citatet nedan står uttryckligen att denna definition inte ska innefatta 

vissa typer av linbanor.  

“En linbana för transport av råvaror eller andra produkter utgör inte en sådan ledning för vilken LL är tillämplig. 

Detsamma gäller linbanor och liftar för att tillgodose friluftslivets behov”. (Prop. 1973:157, s. 95).  

Det framgår att linbanor har funnits med i diskussionerna vid lagstiftningen och utredningen har beaktat 

huruvida ledningsrätt bör kunna upplåtas för linbaneändamål.  

“Utredningen har även övervägt frågan om ledningsrätt bör medges för linbanor. Sådana av någon betydelse finns för 

närvarande endast i ringa omfattning och det är knappast troligt att nya anläggningar kommer att aktualiseras Med hänsyn 

härtill synes något behov av ledningsrätt i fråga om linbanor inte föreligga. Utredningen har därför ansett det inte vara 

påkallat med någon bestämmelse i ämnet.” (Prop. 1973:157 s. 46) 

Utredningen bedömning var således på att det inte fanns anledning att tro att nya linbaneanläggningar 

skulle aktualiseras. I sitt remissvar uttalade sig Lantmäteristyrelsen att nya anläggningar för linbanor 

säkerligen kommer att aktualiseras för att främst tillgodose friluftslivets behov, men i propositionen 

besvarades detta med att dessa kan tas i anspråk med stöd av expropriation. (prop. 1973:157, s. 32) 
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5.3.3 Anläggningslagen 
Enligt anläggningslagen kan gemensamhetsanläggningar upplåtas för flera fastigheter om anläggningen 

kan anses väsentlig för dessa (1§, AL). Anläggningar av en allmän karaktär (såsom gator, ledningar mm) 

brukar dock normalt sett upplåtas med stöd av andra lagar (såsom PBL, LL mm). Detta beror på att ett 

stort antal deltagande fastigheter skulle innebära en komplicerad förvaltning som är olämplig för en 

samfällighetsförening. (Hemström, 1986, s. 25)  

Förvaltning av anläggningar av mer allmän karaktär, som medför en mer komplicerad förvaltning, har 

argumenterats för att de ansetts skötas mer effektivt av kommun. (Kalbro & Larsson, 1983, s. 22) Flera av 

lantmätarna som intervjuats har också menat på att en gemensamhetsanläggning vore olämplig att inrätta 

för en allmän linbana (De Maré, 2016-04-15; Lovén, 2016-02-24; George, 2016-03-18). 

5.3.4 Plan- och bygglagen 
Plan- och bygglagen har inte utretts närmare då markåtkomst med stöd av PBL i praktiken löses genom 

ett förrättningsförfarande eller ett domstolsförfarande och då prövas utifrån andra lagar.  

5.3.5 Expropriationslagen 
Expropriationslagens tillämpningsområde beskrivs utifrån expropriationsändamålen i expropriationslagens 

andra kapitel, men frågan som uppstått är huruvida expropriationsändamålet 2 kap. 2§ för ”anläggning som 

tillgodoser allmänt behov av samfärdsel, transport eller annan kommunikation” även inkluderar urbana linbanor.  

I propositionen som låg till grund för expropriationslagens nuvarande utformning beskrevs 

expropriationsändamålet enligt följande: 

”Mot bakgrund av vad som har anförts föreslår utredningen att expropriation skall få äga rum för anläggning som 

tillgodoser ett allmänt samfärdsel- eller transportbehov. Regeln är först och främst avsedd att generellt täcka behovet av 

expropriationsrätt för allmänna kommunikationsanläggningar till lands och för lufttrafik. Detta behov tillgodoses f.n. främst 

med bestämmelserna i 1 § första stycket 2 och 13 ExL, enligt vilka expropriation får äga rum för allmän väg på landet 

eller i stad, järnväg eller spårväg för allmän trafik, allmän linbana samt bro eller annan anläggning för den allmänna 

samfärdselns främjande.” (prop. 1972:109, s. 74) 

Ändamålet ”allmän linbana” beskrivs som en av de kommunikationsanläggningar som paragrafen är 

tillämplig på. Det är även värt att anmärka på att behovet av lufttrafik omnämnts som ett av motiven med 

paragrafen. I utredningen som låg till grund för propositionen utvecklas resonemanget och det menades 

på att den föreslagna expropriationsrätten för linbana kunde bli till stor nytta utan att medföra avsevärd 

risk.  (SOU 1969:51, s. 33f)  

I propositionens inledande synpunkter kan även följande stycke hittas:  

”Sålunda får enligt 1 § första stycket 2 ExL fastighet tas i anspråk genom expropriation för allmän väg på landet eller i 

stad, järnväg eller spårväg för allmän trafik, bro, hamn, lastningsplats, kanal eller annan farled, flottled, telegraf- eller 

telefonanläggning eller annan anläggning för den allmänna samfärdselns främjande. Enligt punkt 13 samma paragraf får 

expropriation ske för linbana eller oljeledning som är behövlig för företag av större gagn för orten.” 

(prop. 1972:109, s. 197) 

Paragrafen som åsyftades är en bestämmelse i den expropriationslag som var företrädare för 

expropriationslag som trädde i kraft 1972. Den tidigare lagen instiftades 1917 och innehöll en egen 

paragraf specifikt för linbanor som är behövlig för företag av större gagn för orten. I den paragrafen fanns 

även ett inskrivet krav på att linbanorna skulle hålla ett minsta avstånd på 150 m från boningshus. Vid 

instiftandet av expropriationslagen 1972 diskuterades ett eventuellt minsta avstånd på 20 m, men 

kommittén konstaterade att det till linbanornas konstruktion hörde att sträckningen behövde vara 

fullkomligt rät och att det förhållandet skulle kunna medföra svårigheter att jämka en linbanas förläggning 
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med hänsyn till befintlig bebyggelse. (SOU 1969:51, s.34f) Det slutgiltiga förslaget innehöll inget krav på 

minsta avstånd, då det ansågs behöva avgöras i varje enskilt fall.  (Prop. 1972:109, s. 271f) 

5.3.6 Fastighetsbildningslagen 
Intervjuerna med lantmätare bekräftade att servitutsrekvisiten kan anses vara uppfyllda för en 

linbaneanläggning (Lovén, 2016-02-24). Exempelvis nämns tunnelbanesystemet i Stockholm som ett 

exempel på detta. Tunnelbanesystemet i Stockholm är upplåtet med servitutsupplåtelser som är anknutna 

till en fastighet på Gärdet. Servitutsupplåtelserna för tunnelbanesystemet har dessutom prövats i högsta 

domstolstolen och ansetts vara tillåtligt. Rättsfallet beskrivs kortfattat nedan: 

“HD prövade här om en fastighet som enbart bestod utav ett hisschakt kunde vara härskande fastighet till ett servitut som 

omfattar delar av ett tunnelbanenät. HD kom fram till att tunnelbanenätet är ett sammanhängande trafiksystem och av 

väsentlig betydelse för hisschaktfastigheten. Dessutom kom HD fram till att tjänande fastighet kan ligga åtskild från 

härskande fastighet, då även separata delar av annan tunnelbanelinje än det hisschakt som den härskande fastigheten ingick 

i kunde innehas med servitutsrätt.“ (NJA 1978:57) 

Domen medger således att det är möjligt att upplåta flera skilda servitut för ett sammanhängande 

trafiksystem. Intervjuerna bekräftade att servitut använts för trafikanläggningar i större utsträckning innan 

tredimensionell fastighetsbildning blev möjligt (De Maré, 2016-02-24). 

Möjligheten till tredimensionell fastighetsbildning tillkom 2004 och ett av motiven som lyfts fram i 

propositionen är behovet av att säkerställa varaktig rätt för kommunikationsändamål, såsom broar och 

tunnlar för trafikändamål. (prop. 2002/03:116, s. 30) 

Tredimensionell fastighetsbildning har inte använts för linbaneändamål tidigare och det fanns inget 

resonemang som specifikt rörde linbanor i förarbetena. Studien tog därför istället fäste på prövning av de 

villkor som behöver uppfyllas för att tredimensionell fastighetsbildning ska kunna ske för att utreda om en 

linbaneanläggning skulle kunna uppfylla dessa. Studien har utförts genom intervjuer med lantmätare, 

förarbetesstudier och studier av handbok och andra stödjande dokument inom Lantmäteriet. 

5.3.2.1 Lämplighetsvillkoret 

Lämplighetsvillkoret lägger fokus på lämplighet utifrån fastighetens avsedda ändamål och prövningen ska 

göras utifrån det. Om fastigheten ligger inom detaljplan bestäms det avsedda användningssättet i 

allmänhet genom detaljplanen. (Lantmäteriet, 2016b, s. 77) 

Lämplighetsprövningen ska prövas med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar, vilket 

innebär att prövningen ska ske med hänsyn till omgivningen och de geografiska och topografiska 

förhållanden som föreligger. Övergripande miljöaspekter, såsom trafikrelaterade risker, bullerstörningar 

eller andra störningar från närliggande miljöfarliga verksamheter, bör beaktas i prövningen med. Även 

framtida förutsebara miljöförändringar bör beaktas. (Lantmäteriet, 2016b, s. 80) 

Fastigheten måste få ett lämpligt omfång, vilket innebär att fastigheten inte får bli större än vad som krävs 

för ändamålsenlig användning av fastigheten och inte bli onödigt splittrade. Att två skiften ska ingå i 

samma fastighet behöver motiveras av mer än endast samma fastighetsägare, då ägarförhållandena är 

föränderliga. I Lantmäteriets handbok om fastighetsbildning, som fungerar som stöd för Lantmäteriet i 

förrättningar, beskrivs ett giltigt motiv som att skiftena har ett funktionellt samband.  

Avvägningar och hänsynstagande behöver också tas till natur- och kulturvärdens förekomst och 

känslighet. (Lantmäteriet, 2016b, s. 95) För att bedöma lämplighet med hänsyn till natur- och kulturvärden 

bör hänsyn tas till miljöbalken som reglerar skyddade områden, kulturmiljölagen och länsstyrelsens 

naturvårdsföreskrifter. 
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För en linbaneanläggning kan miljörelaterade risker handla om risker som uppstår vid närhet till 

verksamheter under linbanan. Ledande i sådana frågor är Boverkets föreskrifter, som t.ex. kan handla om 

ett säkerhetsavstånd till byggnader på grund av brandrisk - BFS 2011:26. (Lantmäteriet, 2016b, s. 93) 

Boverkets föreskrift och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, H 14 BFS 

2012:11, behandlar säkerhetsföreskrifter för just linbanor. (Albrecht, 2016-03-17) Det är dessa 

riskbedömningar Sollentuna kommun utreder nu.  

Störningar från själva verksamheten som planeras ingår normalt sett inte i lämplighetsprövningen för 

fastighetsbildning, även om de kan spela viss roll för den lämpliga lokaliseringen. Störningarna kan ingå i 

bedömningen av båtnad eller andra intresseprövningar där nackdelarna för den enskilde vägs mot 

samhällsnyttan, men om åtgärden har planstöd ska den prövningen ha gjorts utifrån plan och bygglagens 

regler redan vid planläggningen. (De Maré, 2016-05-25; Lovén, 2016-06-01) 

5.3.2.2 Varaktighetsvillkoret och aktualitetsvillkoret 

Fastighetsbildning får inte ske om fastigheten inte kan antas få varaktig användning för sitt ändamål inom 

överskådlig tid. Varaktighetskravet är tänkt att förhindra att fastighetsbildning sker för tillfälliga ändamål, 

men vissa tillfälliga ändamål kan trots det vara motiverad om t.ex. äganderätt kan motiveras av en mycket 

intensiv användning av fastigheten. (Lantmäteriet, 2016b, s. 101) Av intervjuer med lantmätare framgick 

det att varaktighetsvillkoret generellt sett brukar anses uppfyllt för trafikanläggningar som ska fylla ett 

långsiktigt samhällsbehov. (De Maré, 2016-02-24) 

Aktualitetsvillkoret innebär att ändamålet måste vara aktuellt inom en överskådlig framtid. Det framgår 

tydligt i propositionen att så kallade “luftfastigheter” som inte innehåller någon anläggning inte är tillåtna 

såvida det inte går att visa på att fastigheterna kommer att användas för sitt ändamål inom en snar framtid. 

Propositionens formuleringar medför att en restriktiv syn ska användas vid bedömning om 

tredimensionella fastigheter ska få tillskapas för ännu ej uppförda byggnader. (Lantmäteriet, 2016b, s. 61) 

5.3.2.3. Lämpligare med tredimensionell fastighetsbildning än andra åtgärder 

För att tredimensionell fastighetsbildning ska vara möjlig att genomföra behöver det stå klart att åtgärden 

är lämpligare än andra åtgärder. I propositionen motiveras villkoret som ett hinder mot onödig 

uppsplittring av fastighetsbeståndet. (prop. 2002/03:116, s. 52) Uttrycket ”stå klart” bör tolkas som att 

utredningen inom ärendet bör innebära att Lantmäteriet med någorlunda säkerhet kan konstatera att andra 

alternativ saknas eller är mindre lämpliga. (Lantmäteriet, 2016b, s. 103) Uttrycket ”stå klart” har dock 

kritiserats då den enligt Lantmäteriet kan förhindra fastighetsbildning som skulle leda till rationella 

fastigheter. Formuleringen ”stå klart” i lagtexten har en skarpare utformning än vad som beskrivs i 

förarbetena. (LMV-rapport 2007:15, s. 127f) När det handlar om att knyta en rätt till ett utrymme inom en 

annan fastighet står valet normalt sett mellan en servitutslösning och tredimensionell fastighetsbildning. 

(Lantmäteriet, 2016b, s. 103) 

I intervju med Lovén framgick att valet mellan servitut och tredimensionell fastighetsbildning inte var 

självklart utan att sätta sig in djupare i frågan. I normala fall brukar tre typer av situationer identifieras: De 

fall där servitut inte kan tillskapas, de fall där servitut är olämpligt att tillskapa och de fall där servitut är 

möjligt att tillskapa, men tredimensionell fastighetsbildning ändå är lämpligare. (Lovén, 2016-02-24) De 

Maré uttryckte också att valet inte tycktes självklart, men drog paralleller till sina tidigare erfarenheter av 

villkoret. (De Maré, 2016-02-24) 

Motivet till att välja tredimensionell fastighetsbildning före andra åtgärder kan både vara av 

förvaltningsmässig och finansiell karaktär. De Maré berättade att tredimensionella lösningar hade valts för 
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Citybanan som byggs i Stockholm. Vid avvägningen mellan servitut eller en tredimensionell fastighet 

spelade flera faktorer in. Vid servitutsvalet behöver ett nytt servitut upprättas och hanteras för varje 

fastighet som tunneln skulle gå under, medan en tredimensionell fastighet är en enda självständigt 

fungerande enhet. Då det handlar om en varaktig trafikanläggning som ska täcka ett långsiktigt 

trafikbehov ser De Maré flera fördelar med att upplåta äganderätt istället för servitutsrätt. Fastighetsägaren 

har en exklusiv rätt till utrymmet som är säkrare än en bruksrättighet. En av fördelarna är att om 

linbaneägaren vill genomföra en åtgärd som inte är inskrivet i servitutet behöver tillstånd från 

fastighetsägaren inhämtas, till skillnad från om linbaneägaren själv äger och kan besluta om utrymmet. En 

annan fördel är att om utomstående part vill göra några ingrepp eller utföra åtgärder ska göras i närheten 

av anläggningen kan denne komma överens med endast linbaneägaren om denne äger utrymmet, men 

behöver kommer överens med både servitutsinnehavaren och fastighetsägaren vid en servitutsupplåtelse. 

(De Maré, 2016-02-24) Det är värt att nämna att det finns skillnader mellan tunnlar och linbanor i luften, 

då tunnlarna är avgränsade på ett annat sätt än linbanor. 

Vid intervju med Peter Wiström poängterades att både Citybanan och en linbaneanläggning utgör större 

anläggningar av stadigvarande betydelse. Wiström uppmärksammade ett citat i en rapport han skrivit 

tillsammans med Barbro Julstad och Eije Sjödin som beskriver vilken typ av anläggning som kan anses 

lämplig att tillskapa ett tredimensionellt utrymme för: 

“Utgångspunkten är att en servitutslösning ska väljas om villkoren för en sådan är uppfyllda. Men om det står klart att A 

har ett varaktigt behov av en exklusiv rätt till en större anläggning och att underhållsansvaret ska ligga på A:s ägare är 

tredimensionell fastighetsbildning ofta lämpligare från förvaltningssynpunkt. Vid bedömningen kan utrymmets lokalisering, 

byggnadstekniska konstruktioner, tänkbara framtida användningssätt av anläggningar m.m. ha betydelse.“ (LMV-

rapport 2007:15, s. 47) 

 

Stycket kan återfinnas i Lantmäteriets handbok om fastighetsbildningslagen och är ledande i bedömningen 

av den lämpligaste åtgärden.  

5.3.2.4 Fastigheten ska rymma en byggnad eller annan anläggning 

En tredimensionell fastighet skiljer sig från traditionella fastigheter i att den behöver ha en ”kärna” 

bestående av en anläggning eller en del av en anläggning. Anläggningens konstruktion och beskaffenhet 

får därför en central betydelse för lämplighetsprövningen.  

 

Villkoret innebär att anläggningen behöver uppfylla kraven för vad som räknas som ett fastighetstillbehör 

i 2 kap. 1 § Jordabalken och att anläggningen ska vara konstruerad på ett sådant sätt att fastigheten ska 

kunna bestå som en självständig enhet. (Lantmäteriet, 2016b, s. 111) I Lantmäteriets handbok om 

fastighetsbildningslagen beskrivs villkoret enligt nedan: 

 

“För att ett utrymme ska anses vara lämpligt för tredimensionell fastighetsbildning är det sålunda nödvändigt att 

anläggningen är konstruerad på ett sådant sätt och befinner sig i ett sådant skick att fastigheten har förutsättningar att bestå 

som en självständig enhet. Kraven på konstruktion och storlek innebär att det inte är möjligt att bilda 3D-fastigheter för 

mindre anläggningar, t.ex. ledningar eller master, som inte utgör självständiga brukningsenheter eller för anläggningar som 

inte är avsedda att bli bestående.” (Lantmäteriet, 2016b, s. 104f) 

 

Eftersom att fastigheten ska rymma en anläggning bör inte ett onödigt stort utrymme tas i anspråk utöver 

anläggningen. Det är inte möjligt att ta utrymme i anspråk för eventuella framtida utbyggnader. Detta 

innebär dock inte att villkoret utgör ett absolut hinder mot att fastigheten är större än anläggningen eller 

anläggningsdelen. Det står uttryckligen i Lantmäteriets handbok om fastighetsbildningslagen att 

fastighetsgränserna inte behöver följa anläggningens kontur, utan att om det är lämpligt i det enskilda fallet 
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ska även ett visst luftutrymme kunna ingå i fastigheten. I handboken ges även exempel på när sådant 

luftutrymme kan ingå i fastigheten och som exempel räknas upp när utrymme behövs för naturliga 

komplement till anläggningen, för att användning eller skötsel av anläggningen ska kunna ske utan att 

intrång på grannfastigheten ska vara nödvändiga, för en skyddszon som behövs för att skydda 

anläggningen från skada eller för ett mindre expansionsutrymme för förutsebara mindre tillbyggnader 

(Lantmäteriet, 2016b, s. 107f) 

 

Vid intervjuer med lantmätare framgick det att det fanns en praxis av att dra fastighetsgränsen mycket 

nära anläggningens fysiska avgränsning. De Maré berättade att det fanns ett tankesätt inom branschen att 

tolka “tredimensionellt avgränsad fastighet” som en fysiskt avgränsad volym, och att detta syns genom att 

t.ex. många av de gångbroar som varit föremål för tredimensionell fastighetsbildning har avgränsats 

fysiskt, med någon form av inglasade väggar. (De Maré, 2016-02-24) Exempel på sådana förrättningar 

hittas i bilaga 2. Utifrån en sådan tillämpning av rättsreglerna skulle en sluten spårbilsbana uppfylla 

villkoret bättre än en linbana. Detta har hittills i viss mån inneburit en snävare avgränsning än vad som 

föranletts av förarbetena, vid beaktning av följande stycke ur propositionen: ”Men det är givetvis tänkbart att 

också tredimensionella fastigheter ovan mark behöver ha tillgång till ett utrymme som är större än anläggningen (jmf broar 

och kommunikationsanläggningar)”. (prop. 2002/03:116, s. 69) 

 

Citatet har sedan förtydligats i en av Lantmäteriets rapporter: ”Även 3D-fastigheter ovan mark kan behöva 

tillgång till ett utrymme som är större än själva anläggningen för att den ska kunna utnyttjas för avsett ändamål. T.ex. 

måste broar och andra kommunikationsanläggningar ha en sådan omfattning att den verksamhet som ska bedrivas inom 

anläggningen ryms inom fastigheten.” (LMV-rapport 2007:15, s. 52) 

Denna praxis märktes av redan ett par år efter att tredimensionella fastigheter möjliggjorts. I en 

uppföljning av tredimensionella fastigheter som gjordes 2007 diskuterades frågan på följande vis: 

 

”Med utgångspunkten att ett 3D-utrymme ska vara knutet till en viss byggnad/anläggning blir nästa fråga hur utrymmet 

ska avgränsas i förhållande till byggnaden/anläggningen. Den frågan har varit tämligen livligt diskuterad under de första 

årens tillämpning. Det ursprungliga utredningsförslaget ställde krav på en mycket nära anpassning av gränserna till den 

berörda byggnaden eller anläggningen. I prop. 2002/03:116 lämnades ett något större utrymme för anpassningar i det 

enskilda fallet, men som Lantmäteriverket tolkade förarbetena i sina riktlinjer till lantmäterimyndigheterna så var 

möjligheterna ändå tämligen begränsade att ta med ”luftutrymmen” i ett 3D-utrymme.  

 

Ganska snart efter det att de nya bestämmelserna hade trätt i kraft dök det upp fall där restriktionerna upplevdes som 

onödigt begränsande och att de hindrade – eller åtminstone försvårade – möjligheterna att tillskapa en rationell 

fastighetsindelning. Exempelvis har valet av vilken fastighet som ska urholka vilken i några fall styrts av 

avgränsningsproblematiken, på så sätt att den fastighet har gjorts tredimensionell som det var lättast att utforma i 

överensstämmelse med byggnadens/anläggningens konturer. En sådan tillämpning är dock mindre lämplig.”  

(LMV-rapport 2007:15, s. 54) 

 

Vid intervju med Peter Wiström uttrycker han att en linbaneanläggning är en typisk anläggning som kan 

tillskapas genom tredimensionell fastighetsbildning. Han menar på att det är andra typer av situationer 

som tilltänktes när de restriktiva reglerna skrevs och att utrymmet som behövs för att vagnarna 

regelbundet ska kunna gå som en del av verksamheten är motiverat att ta i anspråk. 

(Wiström, 2016-04-20). 

 

Detta stöds även av en kommentar som kan hittas i LMV-rapport 2007:15: 

”Även 3D-fastigheter ovan mark kan behöva tillgång till ett utrymme som är större än själva anläggningen för att den ska 

kunna utnyttjas för avsett ändamål. T.ex. måste broar och andra kommunikationsanläggningar ha en sådan omfattning att 
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den verksamhet som ska bedrivas inom anläggningen ryms inom fastigheten.” (LMV-rapport 2007:15, s. 52) 

5.3.2.5 Tillförsäkrade rättigheter 

Villkoret om tillförsäkrade rättigheter är hårdare än för traditionella fastigheter och i prövningen bör 

”tillförsäkrade” tolkas som rättsligt tryggade. (Lantmäteriet, 2016b, s. 111) Karolina Larsson, lantmätare 

vid Stockholms stad, berättar att rättigheter behöver tillförsäkras på ett sätt som gör att anläggningen kan 

fungera oberoende av omgivande fastigheter. (Larsson, 2016-04-15) För en linbana skulle det kunna 

innebär att det ska finnas möjlighet att ta sig till och från linbaneanläggningen samt rättigheter bör 

tillskapas för anläggningens bärande konstruktion. 

 

För en linbana kan det handla om tillgängliga vägar till och från linbaneanläggningen eller rättigheter som 

säkrar bärande konstruktioner för t.ex. en stationsbyggnad som integreras i en annan byggnad.  

5.3.2.6 Allmänt om tredimensionell fastighetsbildning 

Allmänna kommentarer är att förarbetena genomsyras av en oro för en onödig uppsplittring av 

fastighetsbeståndet, något som Lantmäteriet inte bedömde ha införlivats eller utgjort ett problem vid 

uppföljningen som gjordes 2007. Tvärtom lyfte Lantmäteriet fram att möjligheten till tredimensionell 

fastighetsbildning inte använts i den utsträckning som väntats.  

 

I propositionen från 2002/03 lyfts tillämpningsområdet kommunikation som ett område med stort behov 

av tredimensionell fastighetsbildning. Som exempel nämns tunnlar och broar för väg och järnväg samt 

stationsanläggningar som helt eller delvis integreras med anläggningar av helt andra slag såsom butiker, 

kontor och bostäder. Propositionen menade på att behovet var som störst i tätorter där brist på 

markutrymme gav upphov till utnyttjande ovan eller under mark. (prop. 2002/03:116, s. 30)  

 

I Lantmäteriets uppföljning 2007 visade det sig att antalet fastigheter som bildats för 

kommunikationsändamål var mycket litet. I rapporten resoneras kring huruvida det kan ha att göra med 

ett traditionellt synsätt som kan komma att förändras vid en tillvänjningsprocess. Lantmäteriet konstaterar 

att tredimensionell fastighetsbildning trots det låga antalet tillskapade fastigheter är ett ändamålsenligt sätt 

att trygga ägandet. (LMV-rapport 2007:15, s. 43) 

 

I slutet av rapporten från uppföljningen 2007 föreslog Lantmäteriet en utökning av tillämpningsområdet 

och föreslog en lagändring för att ändra den skarpa formuleringen om att det ska ”stå klart” att 

tredimensionell fastighetsbildning är det lämpligaste alternativet. (LMV-rapport 2007:15, s. 135) 

5.3.2.7 Övriga frågor 

Vid intervjuerna med lantmätarna uppkom även frågan kring linbanans ändamål och kategorisering. 

Tredimensionella utrymmestyper delas in i kategorierna bergrum, bro, byggnad, tunnel eller övrig 

anläggning. Dessa härstammar från uppräkningen av anläggningar som skulle kunna utgöra egna 

tredimensionella fastigheter i propositionen. Citybanan kategoriseras t.ex. som en tunnel, men det kan inte 

en linbana bedömas göra, menade De Maré. Inte heller kan linbanan betraktas som en byggnad. (De Maré, 

2016-05-25) Frågan som kvarstår är om den möjligtvis skulle kunna gå under kategorin bro eller om den 

behöver kategoriseras som ”övrig anläggning”.  
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6. Analys 

6.1 Studie av markåtkomst för befintliga linbanor 

6.1.1 Godslinbanor  
De befintliga linbanor som byggts har främst upplåtits med servitutsrätt genom avtal, även om delar av 

linbanorna byggts på mark som ägts av linbaneägaren. Studien var svårgenomförd då flera 

förrättningsakter saknades, men det fanns antydningar om att expropriationstillstånd för servitut lämnades 

för linbanan mellan Boliden och Kristineberg 1945. Dessa rättigheter införskaffades dock innan 

expropriationslagen ändrades 1972, då linbanor utgjorde ett eget expropriationsändamål. Även om 

lagstiftningen inte ändrats i stora drag enligt den förarbetesstudie som presenterades ovan, finns det få 

erfarenheter att dra nytta av. 

 

Linbanan mellan Forsby och Köping har däremot upplåtits med officialservitut som enligt 

förrättningsakten uppläts tvångsvis med stöd av fastighetsbildningslagen. Detta skedde 1998, vilket 

innebär att lagen i dess nuvarande lydelse tillämpades. Däremot skiljer sig förutsättningarna från urbana 

linbanor då linbanan vid tillfället redan var uppförd och avtalsservitut fanns för omgivande delar av 

linbanan, vilket har betydelse för prövningen. Studien kunde inte visa på att markförvärvet överklagats 

och tvångsförvärvet har därför inte prövats på ett sådant sätt att förvärvet skulle kunna ses som 

prejudicerande.  

 

Utöver dessa två fall har servitut varit dominerande som rättighetsupplåtelse för linbanorna. De servitut 

som bildats utifrån lagarnas nuvarande lydelse är de åtta avtalsservitut som tillkom med stöd av 

Jordabalken i början på nittiotalet för linbanan mellan Boliden och Kristineberg, samt de fyra andra 

officialservitut som tillkom med stöd av fastighetsbildningslagen 1993, 1998 och 2005 för linbanan mellan 

Forsby och Köping. Dessa skulle i viss mån kunna vara ledande för framtida rättighetsupplåtelser för 

linbanor. Inte heller dessa har prövats i domstol, men kan ge en antydan om vilka rättighetsupplåtelser 

som bedömts lämpliga tidigare. Servituten innefattade att en zon runtom linbanan skulle hållas fria från 

farliga träd. I urbana områden finns det kanske andra restriktioner som kan behövas för att verksamheten 

under linbanan inte ska utgöra fara för linbanan. 

 

I förhållande till urbana linbanor kan sägas att godslinbanorna som ingått i studien också har haft stora 

sakägarkretsar samt byggts över mark med annan verksamhet under. Linbanan mellan Forsby och Köping 

hade exempelvis 95 inskrivna avtalsservitut och fem officialservitut knutna till sig. Skillnaderna utgörs 

däremot av att de byggdes för godstransporter snarare än persontransporter, byggdes med äldre teknik 

och byggdes innan t.ex. tredimensionell fastighetsbildning var möjligt.  

6.1.2 Alpina linbanor  
Många alpina linbanor har byggts efter expropriationslagens tillkomst 1972 och ligger lite närmare i tiden 

än godslinbanor. Utifrån intervjuerna med lantmätare framkom antydningar om att fastighetsägarna inte 

alltid kommit överens, men få förrättningsakter kunde analyseras. Det vanligaste tillvägagångssättet tycks 

vara frivilliga köp av traditionella fastigheter och servitutsupplåtelser.  

 

Servitutsupplåtelserna innefattade rätt för servitutsinnehavaren att obehindrat beträda området under 

linbanan för linbanerelaterade orsaker. En sådan rätt att beträda området under linbanan skulle bli 

problematisk i urbana miljöer där annan verksamhet pågår under linbanan, men vid intervjuer med 

leverantörer har det framgått att en sådan rätt inte är behövlig för urbana linbanor då underhållet sker från 

stationerna. 
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Det finns flera likheter mellan alpina linbanor och urbana linbanor då de bland annat produceras av 

samma tillverkare (t.ex. Doppelmayr AB och Leitner Ropeways AB) och har liknande tekniska 

förutsättningar. Den stora skillnaden är geografiska förutsättningar, sakägarkretsen och den tillförda 

samhällsnyttan.  

 

I urbana miljöer byggs linbanor nära annan bebyggelse och över annan verksamhet som kan störa och 

störas av linbaneverksamheten. Det är däremot inte ovanligt att alpina linbanor endast berör enstaka 

fastigheter och endast påverkar närliggande alpin verksamhet (t.ex. linbanan i Branäs), vilket påverkar 

lämplighetsprövningen samt valet av rättighetsupplåtelse. Linbanorna som ingått i studien har byggts inom 

skidområden där marken under linbanan oftast använts för alpina ändamål likväl. Studien visade på att det 

är vanligt med överenskommelser och frivilliga köp, men med fler sakägare kan det vara svårare att nå 

överenskommelser och det kan finnas ett större behov av tydliga rättigheter. I och med att urbana 

linbanor ska gå i luftutrymmet över annan verksamhet så uppnås ett effektivt markanvändande kanske 

inte genom äganderätt till både mark- och luftutrymmet på samma sätt som när verksamheten på marken 

är knuten till linbanans ändamål.  

 

Samhällsnyttan av urbana linbanor torde bedömas högre då linbanan skulle komma fler personer till 

användning och medföra en kollektivtrafiklösning av olika vikt för olika områden. Detta kan spela roll för 

prövning av förvärv som görs med tvång.  

 

Det är även värt att observera att alpina linbanor byggts innan möjligheten till tredimensionell 

fastighetsbildning uppkommit, så inte heller den lagstiftningen har kunnat prövas.  

6.1.3 Turistlinbanor  
Turistlinbanorna har flera likheter med urbana linbanor då de är byggda på senare tid och ibland i urbana 

miljöer. Kolmårdens linbana är dock byggd inom Kolmårdens djurparks egna mark och hör ihop med 

verksamheten under linbanan. Syftet med linbanan är att kunna betrakta djuren i djurparken uppifrån, 

vilket gör att det inte fanns behov av att skilja på rättigheterna till luftutrymmet och till markutrymmet. 

Även om linbanan i Kolmården uppfördes efter att möjligheten till tredimensionell fastighetsbildning 

aktualiserats, ersatte linbanan en tidigare linbana som byggts på Kolmårdens mark redan 1967.  Det kan ha 

haft inverkan på valet av rättighetsupplåtelse.  

 

Linbanan i Trollhättan byggdes 2001, vilket var innan möjligheten till tredimensionell fastighetsbildning 

uppkommit. Det är svårt att dra större ledning från detta fall då linbanan byggdes på mark som redan 

ägdes av finansiärerna, vilket medförde att frågan inte diskuterades mer ingående.  

6.2 Fallstudie 
Om fallstudieprojekten som studerats jämförs med de turistlinbanor som byggts i Sverige samt de 

internationella linbanor som presenterats i avsnitt 3.4, kan det konstateras fallstudieprojekten inte sticker 

ut rent längdmässigt. Både turistlinbanorna och de internationella exempel vi känner till längden på 

sträcker sig mellan 1,8–3,5 km, medan fallstudieprojekten planeras bli 2,2 respektive 2,9 km långa. 

Däremot planeras Göteborgs linbana bli högre än de byggda linbanor vars höjd är känd i rapporten. 

Kolmårdens linbana sträcker sig 20 m upp i luften, och linbanan i Trollhättan upp emot 32 m. Göteborgs 

linbana planeras däremot gå över segelfri höjd på 45 m, vilket kan medföra andra utmaningar än för lägre 

linbanor. Det kan t.ex. innebära att större vikt behöver läggas vid beaktande av linbanans påverkan på 

luftfarten än på boendemiljön. 

I anslutning till de internationella linbanorna kan reflekteras över att det kan finnas flera syften med 
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urbana linbanor. Det finns flera internationella exempel på linbanor som byggts som en del av ett större 

projekt för att främja en socialt hållbar utveckling. Ett exempel på det är linbanan i Medellin. Andra banor 

har byggts för att avlasta ett befintligt infrastruktursystem, t.ex. broar över ett vattendrag, och öka 

transportkapaciteten. Göteborgs linbana planeras utifrån samma syfte, även om de ser fler nyttor av 

linbanorna. Utifrån den internationella utblicken framgår att linbanor även tycks locka turister och 

besökare. Detta omnämns även som en av de fördelar som ses med ett linbanesystem i Kiruna kommun. 

För mindre kommuner kan detta tänkas vara en viktig faktor. Vissa av dessa syften innefattar 

samhällsnyttor som är svåra att mäta. Det kan därför vara svårt att bedöma den nettonytta som kan uppstå 

till följd av en satsning på urbana linbanor.   

En generell analys av linbanan som infrastruktursystem är att både fallstudierna och den internationella 

utblicken tyder på att linbanor i urbana miljöer planeras som allmänna transportsystem som ska vara 

öppna för allmänheten. En del internationella linbanor har integrerats i städernas kollektivtrafiksystem, 

andra har egna biljettsystem för linbanelinjerna. De fall som har studerats i Sverige har planerat att 

integrera systemen i kollektivtrafiken och både Göteborgs stad och Sollentuna kommun för dialog med 

respektive landstings trafikförvaltning. Ingen av de studerade systemen har avsetts användas privat eller av 

en sluten grupp, vilket gör att de studerade linbanorna är att betrakta som allmänna transportsystem.  

Utifrån intervjuerna med Sollentuna kommun och Göteborgs stad har det framgått att det finns ett 

samhällsbehov av transportlösningar som antingen avlastar befintligt kollektivtrafiksystem och binder 

ihop stadsdelar som idag skiljs åt av geografiska hinder (som i Göteborg) eller förebygger problem som 

kan uppstå till följd av en kommande ökning av transportflödet (som i Sollentuna). När urbana linbanor 

byggs för att möta ett sådant samhällsbehov är linbanorna att betrakta som allmänna transportsystem av 

angeläget samhällsintresse. Huruvida behovet är angeläget eller ej behöver avgöras från fall till fall och 

beror på behovet inom respektive stad. I anslutning till egendomsskyddet i regeringsformen kan slutsatsen 

dras att allmänna linbanor faller inom vad som kan anses vara ett allmänt angeläget intresse och uppfyller 

därför undantagsregeln för egendomsskyddet. Om det finns stöd i lagstiftningen kan tvångsförvärv 

således ske för urbana linbanor (i enlighet med vad som presenterats i avsnitt 4.4.). 

I intervjun med Bergström Jonsson framkom att det fanns ett stort intresse för linbaneprojektet. Detta 

skulle kunna anses tyda på att urbana linbanor kan komma att öka i förekomst i framtiden. En sådan ökad 

förekomst förutsätter dock att det finns legala lösningar som möjliggör att markåtkomst kan ske för 

urbana linbanor på ett lämpligt sätt. Även om urbana linbanor har ökat i antal de senaste åren och det 

finns tendenser som tyder på en fortsatt ökad förekomst, så är det svårt att förutse vilka transportsystem 

som bäst täcker morgondagens behov. I den fastighetsrättsliga analysen görs dock antagandet att 

lagstiftningen som behandlas ska tillämpas på fler än de två fall som ingått i fallstudien. 

6.3 Fastighetsrättslig studie 

6.3.1 Speciallagarna 
Den fastighetsrättsliga studiens resultat visade tidigt att varken lagen om byggande av järnväg eller 

väglagen är tillämpliga på urbana linbanor på grund av utformningen av tillämpningsområdet. Det kan nog 

vara lämpligt att luftåtkomsten för linbanor inte bygger på dessa, eftersom att båda lagarna är speciallagar 

som instiftats för att lyfta ut dessa specifika områden från expropriationslagen. Att tillskapa speciallagar 

för ändamålen var även ett sätt att kunna anpassa tillvägagångssättet och möjliggöra en planprocess som 

var nära anknuten till den regionala utvecklingsplaneringen (prop. 2011/12:118, s. 54).  

Anläggningslagen skulle kunna vara tillämplig för linbanor då det inte finns en övre gräns för antalet 

fastigheter som kan ingå i en gemensamhetsanläggning. Det finns dock tidigare studier som menar på att 

detta skulle medföra en olämplig förvaltning av anläggningen, vilket också har styrkts av lantmätare vid 
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intervjuer. En sådan lagstiftning vore olämpligt att utgå ifrån.  

Plan- och bygglagen är tillämplig för urbana linbanor i vissa hänseenden, även om markåtkomsten sker 

med stöd av annan lagstiftning. Den här studien är avgränsad till linbanor som har stöd av detaljplan, 

vilket medför att vissa prövningar görs redan i planprocessen. T.ex. beaktas både allmänna och enskilda 

intressen i planen, vilket medför att någon slags samhällsnyttoanalys genomförs. Där prövas t.ex. de 

störningar som linbaneverksamheten får för omgivande fastigheter. I ett markåtkomstskede tas hänsyn till 

den prövning som redan gjorts i planskedet.  

 

I utredningen SOU 1973:157 om ledningsrätt står det uttryckligen att ledningsrättslagen inte ska tillämpas 

på linbanor avsedda för gods eller friluftsliv, men tog inte ställning till urbana linbanor för persontransport 

då det inte var aktuellt då. Vid tillfället ansågs linbanor inte aktuella och paralleller borde kunna dras till 

faktumet att lagen tillkom under en period då linbanor avvecklades efter nästan hundra år med 

godstransportlinbanor. Sedan dess har både linbanetekniken och samhällets behov förändrats. Beslutet att 

ledningsrätt inte skulle vara möjligt att tillskapa för linbanor grundades utifrån andra typer av linbanor än 

de som är aktuella idag och utifrån argumentet att linbanor troligtvis inte skulle komma att aktualiseras.  

Det kan därför argumenteras för en ändring av ledningsrättslagen i syfte att möjliggöra ledningsrätt för 

linbaneändamål. Liknande uppdateringar av lagen har gjorts för exempelvis elektroniska 

kommunikationsnät såsom mobilmaster, som också utelämnades ur lagen vid tillkomsten 1973 

(prop. 2003/04:136). Genom att tillämpa ledningsrättslagen skulle linbanorna kategoriseras tillsammans 

med ledningar, vilket skulle vara ett möjligt sätt att betrakta linbanor då de inte faller inom 

transportsystem på väg eller på spår. Det fysiska intrånget av en linbana påminner om kraftledningar ovan 

mark, och de har vissa gemensamma attribut i form av pyloner och linor. Det kan därför tyckas rimligt att 

dra paralleller mellan dessa. En sådan ändring skulle dock skilja på markåtkomstsätten för olika 

transportsystem i luften, då ledningsrätt inte nödvändigtvis är lämpligt för exempelvis spårbilar. 

6.3.2 Expropriationslagen 
Inledningsvis kan det konstateras att expropriationslagen endast får tillämpas så länge det inte finns någon 

speciallagstiftning som är tillämplig. Rättsfallsstudien tyder på att det i dagsläget inte finns någon 

speciallagstiftning som är tillämplig för linbanor, på det sätt som det finns för t.ex. allmänna vägar, 

järnvägar eller vissa allmännyttiga ledningar. 

 

Förarbetesstudien visar också på att expropriationsändamålet i 2 kap. 2§ ExL syftade till att även inkludera 

linbanor, och det finns antydningar om att expropriation har skett för andra typer av linbanor.  

 

Vid förarbetesstudien framgick det tydligt att linbanor för godsändamål haft stor inverkan på 

lagstiftningen. I de få fall linbanor omnämnts är det godslinbanor som åsyftas och expropriationslagens 

tidigare formulering ”behövlig för ett företag av större gagn för orten” tyder på att det är godslinbanor som åsyftas. 

Det framstår som om linbanans prägel i lagstiftningen sattes i samband med godslinbanornas 

”storhetstid” under nittonhundratalets första halva, då de spelade en viktig roll för samhället. Att 

linbanorna hade stor betydelse för samhället under den perioden syns även genom utmärkelsen av 

kalklinbanan mellan Forsby och Köping till årets industriminne 2003.  

 

Samhället har utvecklats drastiskt sedan 1970-talet och det föreslagna avståndet mellan linbana och 

bostadsfastighet på 20 m som lades fram i samband med propositionen kan framstå som stort nu när 

urbana linbanor diskuteras. När expropriationslagens föregångare innehöll restriktioner om att avståndet 

behövde vara minst 150 m var linbanor främst aktuella för att transportera gods från gruvor, och dåtidens 

teknik medförde andra bullerstörningar.  
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En utveckling som skett lagstiftningsmässigt är att expropriationsändamål har plockats ut ur 

expropriationslagen för att skapa möjlighet till en mer ändamålsenlig markåtkomstprövningsprocess. 

Markåtkomsten till transportsystem regleras i de flesta fall genom speciallagar (Ekbäck, 2012, s. 8f). Det är 

därför rimligt att fråga sig om linbanor för allmän persontransport inte bör regleras genom 

speciallagstiftning för att markåtkomsten ska kunna planeras och hanteras på lämpligt sätt.  

6.3.3 Fastighetsbildningslagen 
I fastighetsbildningslagen finns bestämmelser om tredimensionell fastighetsbildning som vann laga kraft 

2004. I propositionen lyftes behovet av ett effektivt markanvändande som ett viktigt motiv till att tillskapa 

tredimensionella fastigheter och kommunikationsändamål nämndes som viktiga samhällsfunktioner som 

kan planeras över eller under markplanet. Transportsystem i luften har nämnts i samband med broar, men 

har inte givits en central roll i form av t.ex. en egen kategori. Vid betraktelse av de illustrationer och typfall 

som ges i propositionen så kan det framstå som om transportsystem i luften inte varit en viktig del i 

diskussionen. Då linbanor inte omnämndes specifikt i förarbetena på samma sätt som i ledningsrättslagen 

eller expropriationslagen gjordes tolkningsstudien utifrån de villkor som behöver uppfyllas för att 

tredimensionell fastighetsbildning ska vara möjlig. Nedan följer en djupare analys av möjligheten till att 

tillskapa tredimensionella utrymmen respektive servitut med stöd av fastighetsbildningslagen utifrån 

linbanans olika komponenter. Linorna är den linbanekomponent som använder luftutrymmet på det sätt 

som åsyftades i avsnittet kring vem som äger luftutrymmet. Huvudfokus i analysen har därför legat på det 

utrymmet som krävs för linor (och vagnar) då det är den del som är minst utredd sedan tidigare. Enligt 

vad som tidigare har presenterats i rapporten ingår evakueringssystemet i andra linbanekomponenter 

(vagn eller station) och har därför inte behandlats i analysen nedan.  

 

Inledningsvis behövs minst en fastighet för linbaneanläggningen som kan fungera som härskande fastighet 

för eventuella rättigheter. Fastigheten kan vara antingen traditionell eller tredimensionell och kan ha både 

rättigheter och tredimensionella utrymmen knutna till sig. Fastigheten kan vara uppdelad i olika skiften 

och olika komponenter av linbanan kan upplåtas med olika typer av rättigheter. Det måste dock finnas en 

härskande fastighet som är lämplig för linbaneändamål, vilket medför att anläggningen inte kan upplåtas 

med enbart rättighetsupplåtelser utan att knytas till en faktisk fastighet.  

6.3.3.1 Linor med vagnar 

6.3.3.1.1 Tillskapande av servitut för linor 

 Ändamålsenlig markanvändning 

Rekvisitet om att upplåtelsen ska främja en ändamålsenlig markanvändning innebär att en positiv 

nettoeffekt behöver uppstå för fastigheterna. Detta borde följa av att nyttan av linbanan för de 

som nyttjar den behöver överstiga nackdelen av att en lina med trafik går över berörda fastigheter. 

Detta behöver bedömas i det enskilda fallet, men för linbanor med planstöd antas detta vara 

prövat inom planprocessen. Om servitutet tillskapas med stöd av FBL behöver servitutet även 

vara av väsentlig betydelse för den härskande fastigheten. Linorna kan utan tvekan bedömas vara 

av väsentlig betydelse då de är en grundläggande del av linbanans konstruktion. Linorna borde 

därav kunna upplåtas med servitutsrätt om rättigheten knyts till en fastighet för linbaneändamål.  

 Ändamål av stadigvarande betydelse 

Prövningen för om ändamålet kan anses varaktigt kan göras utifrån tekniska förutsättningar för 

linbanan. Av den tekniska studien har framgått att linbanor brukar räknas ha en teknisk livslängd 

på ca 30 år och av fallstudierna framgår att det trafiktekniska behovet av urbana linbanor i de 

specifika fallen bör kunna bedömas som långsiktiga. Enligt intervjuer med lantmätare (De Maré, 



47 
 

2016-02-24) brukar varaktighetsvillkoret generellt sett anses uppfyllt för trafikanläggningar som 

ska fylla ett långsiktigt samhällsbehov. Ändamålet med servitutet kan därför anses vara av 

stadigvarande betydelse.  

 Ej förenas med andra positiva prestationer än underhåll 

Servitut för urbana linbanor som förenas med andra prestationer än underhåll skulle inte uppfylla 

alla servitutsrekvisit. Rekvisitet utgör inte ett hinder i övrigt.  

Utifrån dessa tre rekvisit kan servitut bedömas möjligt och lämpligt för linbaneändamål i de fall där det 

finns en härskande fastighet som rättigheterna kan anknyt till.  

6.3.3.1.2 Tredimensionell fastighetsbildning 

 Lämplighetsvillkoret 

För en linbaneanläggning bör lämplighetsvillkoret prövas utifrån övergripande miljöaspekter, 

såsom trafikrelaterade risker, bullerstörningar eller andra störningar från närliggande miljöfarliga 

verksamheter. Linorna och vagnarna planeras gå över andra verksamheter och för att 

linbaneanläggningen ska bedömas lämplig behöver avvägningar göras i relation till de risker som 

kan uppstå i närhet till dessa verksamheter. Delar av dessa avvägningar görs redan i 

planprocessen. Exempel på detta är de brandrisker som kan uppstå i närheten till byggnader, som 

Sollentuna kommun har uppgett att de ska utreda härnäst. Trafikrelaterade risker kan vara sådana 

som Göteborgs stad beaktat vid beslut om en höjd som går över segelhöjd och högsta lastbilshöjd 

med råge, just för att trafikanter inte ska bli skrämda av linbanan. Hänsynstagande till natur- och 

kulturvärdens förekomst är ett annat exempel som också uppkommit i fallstudierna. Göteborgs 

stads stadsvy av kulturellt riksintresse är exempel på ett sådant intresse som behöver beaktas.  

Den övergripande bedömningen är att ingen av de aspekter som bör beaktas vid prövning av 

lämplighetsvillkoret tyder på att linbanor inte skulle kunna upplåtas. Urbana linbanor som 

utformas med hänsyn till de lagar, föreskrifter och allmänna råd som är ledande i bedömningen av 

lämplighetsvillkoret ska kunna anses lämplig för sitt ändamål. 

 Varaktighetsvillkoret 

Prövningen för om ändamålet kan anses varaktigt kan liknas med det resonemang som fördes 

ovan i prövningen om ett servitut skulle kunna anses vara av stadigvarande betydelse. Inte heller i 

denna prövning har varaktighetsvillkoret bedömts utgöra ett hinder för åtgärden. 

 Aktualitetsvillkoret 

Aktualitetsvillkoret innebär att ändamålet måste vara aktuellt inom en överskådlig framtid, och så 

kallade ”luftfastigheter” som avses användas för sitt ändamål inom oklar tid får inte tillskapas. 

Aktualitetsvillkorets prövning borde utgå från stadiet som linbaneprojektet befinner sig i. 

Generellt sett borde aktualitetsvillkoret endast utgöra hinder för linbaneanläggningar som det inte 

finns tydliga planer kring. 

 Lämpligare med tredimensionell fastighetsbildning än andra åtgärder 

Av Lantmäteriets handbok om fastighetsbildningslagen framgick att valet oftast står mellan 

tredimensionell fastighetsbildning eller tillskapandet av servitut, och utifrån intervjuerna med 

lantmätarna i fallstudieprojektet framgick att valet mellan servitut och tredimensionell 

fastighetsbildning inte var självklart. I linbanefallet kan servitut anses som en lämplig åtgärd, vilket 

gör att tredimensionella utrymmen endast bör tillskapas om det finns anledning att tro att 

tredimensionell fastighetsbildning är lämpligare.  
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Vissa paralleller kunde göras med andra trafikanläggningar såsom Citybanan i Stockholm, där 

valet av tredimensionell fastighetsbildning avvägningen har inkluderat förvaltningsperspektivet av 

en fastighet istället för många servitut, för en anläggning av så varaktig karaktär. Urbana linbanor 

är också av en liknande karaktär som Citybanan och kommer att beröra många olika fastigheter. 

En parallell kan även dras till markåtkomst för andra trafikslag som används för kollektivtrafik. 

Gemensamt var att äganderätt eller en ovanligt stark rätt (såsom vägrätt) var vanligast 

förekommande, och detta kan bero på att det är en så grundläggande, varaktig och samhällsviktig 

funktion. Även detta kan vara anledning att tro att äganderätt kan vara att föredra för urbana 

linbanor. 

Enligt beskrivningen som Wiström bidrog med är tredimensionell fastighetsbildning oftast 

lämpligare om A har ett varaktigt behov av en exklusiv rätt till en större anläggning och underhållsansvaret 

ska ligga på A. Bedömningen behöver göras i respektive fall, men urbana linbanor kan överlag 

bedömas som större anläggningar, och för att kunna driva linbanorna för persontransport för 

allmänheten krävs en exklusiv rätt till utrymmet. Det varaktiga behovet bygger på att 

transportbehovet kan bedömas som annat än tillfälligt, vilket gäller i de fall som studerats. Utifrån 

intervjuer med leverantörer och projektledare för fallstudieprojekten har det framgått att 

grundtanken med urbana linbanor är att de ska väljas i de fall när ett långsiktigt transportbehov 

uppstår, och kan då bedömas vara av stadigvarande betydelse för ett varaktigt behov. Till sist ska 

ägaren till fastigheten också vara densamma som har underhållsansvar, vilket får bedömas utifrån 

respektive fall.  

Det finns därför anledning att tro att tredimensionell fastighetsbildning kan vara lämpligare för 

vissa urbana linbanor. Villkoret kan inte bedömas utgöra ett hinder mot tredimensionell 

fastighetsbildning för urbana linbanor.  

 Fastigheten ska rymma byggnad eller annan anläggning 

Det har redan konstaterats att s.k. ”luftfastigheter” som inte rymmer någon slags anläggning inte 

är tillåtliga, men även om linorna skulle befinna sig i luften och kräva att ett visst luftutrymme 

ingår i fastigheten kan detta inte bedömas som en ”luftfastighet”. Ett tredimensionellt utrymme 

får inte heller tillskapas för mindre anläggningar som inte utgör självständiga brukningsenheter 

eller är avsedda att bli bestående. Exempel som ges på detta är ledningar och master. Visserligen 

kan linorna som hör till en linbana liknas vid ledningar, men linbanan kan i sin helhet betraktas 

som en självständigt fungerande trafikanläggning. Linbanan skulle därför bedömas utgöra en 

sådan ”kärna” av fastigheten som krävs för att fastigheten ska anses rymma en anläggning.  

Frågan som uppstår är då hur stort utrymme som kan ingå i fastigheten utöver linorna för att 

omfånget ska bli lämpligt. Ett sätt att dra fastighetsgränserna skulle vara snävt intill linan, så att 

endast linan ryms inom fastigheten. Det skulle dock innebära att vagnarna skulle gå utanför 

fastigheten. En sådan snäv fastighetsindelning skulle dock innebära att fastigheten inte kan 

användas till sitt ändamål (linbana) utan att ständigt göra intrång på grannfastigheten. I LMV-

rapporten från 2007 beskrevs att gränserna ska dras så att verksamheten kan bedrivas inom 

fastigheten, vilket tyder på att det borde vara lämpligare att dra fastighetsgränserna så att även 

vagnarna får plats inom fastigheten.  

Dessutom är linorna aningen rörliga och kan komma att slaka mellan pylonerna, vilket gör det 

olämpligt att definiera fastighetsgränserna efter linorna. Fastighetsgränser bör definieras utifrån 

någorlunda fasta fysiska företeelser såsom en väg eller en mur enligt Lantmäteriets föreskrifter till 

4 kap. 27§ FBL (LMVFS 1995:9). För en linbana skulle sådana fasta fysiska företeelser istället 

kunna handla om linbaneanläggningens fasta delar, såsom pylonerna eller stationerna. 
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Genom att istället dra fastighetsgränserna på ett sätt som innebär att vagnarna kan gå inom 

fastighetens gränser tillskapas en fastighet med ett relativt stort luftutrymme. Ett sådant 

luftutrymme skulle bli större än för många andra tredimensionella fastigheter, då studien visar på 

att det funnits en restriktiv syn på hur gränserna bör dras. Ett sådant utrymme skulle kunna 

motiveras genom att vagnarna kan anses vara ”naturliga komplement till anläggningen”, såsom 

Lantmäteriets handbok om fastighetsbildningslagen uttryckte det. Utrymmet kan kanske också 

bedömas som en skyddszon som medför att vagnarna kan röra sig inom fastigheten utan att vare 

sig orsaka fara för andra eller medföra att verksamheten förhindras på grund av andra. Det knyter 

på så vis även an till faktumet att det behövs en exklusiv rätt till utrymmet för att verksamheten 

ska kunna bedrivas.  

En annan aspekt är att en mycket snäv fastighetsutformning kan få negativa effekter på lång sikt 

då linbanan kan behöva bytas ut efter att dess livslängd förbrukats. Detta skulle kunna ha effekt 

på varaktighetsvillkorets uppfyllande, då frågan uppstår om fastigheten kan anses varaktig för sitt 

ändamål om gränserna är så snävt dragna att de endast kan tänkas passa kortsiktigt. Som tidigare 

konstaterats kan ett visst expansionsutrymme för mindre tillbyggnader ianspråktas, men det 

bygger på att behovet av tillbyggnaden kan fastställas med säkerhet. En förändring av 

anläggningen som ska ske efter att anläggningens livslängd tagit slut kan ligga för långt fram i 

tiden för att hänsyn ska tas till frågan. Ledning i frågan kan fås från Lantmäteriets handbok om 

fastighetsbildningslagen som beskriver att kraven på långsiktighet i varaktighetskravet inte kan 

ställas högre än långsiktigheten i samhällsutvecklingen. Ett eventuellt behov av justering av 

fastighetsgränser efter trettio år kan därför antas rimligt att inte behandla i aktuell förrättning, då 

samhällsutvecklingen är svår att förutspå för den perioden.  

En fastighet som inkluderar utrymme för att verksamheten ska kunna bedrivas inom fastigheten 

har stöd både i propositionen, där det uttrycks att broar och andra kommunikationsanläggningar 

har ett behov av ett utrymme som är större än anläggningen, och av rapporten från uppföljningen 

2007 som vittnade om att en restriktiv syn på hur stora ”luftutrymmen” som får tas med i ett 

tredimensionellt utrymme kan resultera i en mindre rationell fastighetsindelning. I fallet med 

linbanorna kan luftutrymmet bedömas motiverat med hänsyn till den verksamhet som ska 

bedrivas på fastigheten.  

Inte heller detta villkor kan därför anses utgöra hinder mot tredimensionell fastighetsbildning för 

urbana linbanor. De flesta linbaneanläggningar borde utgöra den typ av anläggning som 

efterfrågas och sedan bör gränserna dras på ett sådant sätt som medför en lämplig 

fastighetsindelning.  

6.3.3.2 Pyloner 

Pylonernas syfte är att bära upp linorna och anläggningen, och skulle kunna betraktas som en bärande 

konstruktion. Tredimensionella fastigheter brukar bindas till rättighetsupplåtelser som säkrar den bärande 

konstruktionen när det rör sig om tredimensionella fastigheter för byggnader. Rättigheterna kan utgöras av 

både servitut eller gemensamhetsanläggningar beroende på vad som anses lämpligt. För en linbana skulle 

en gemensamhetsanläggning kunna vara aktuell om pylonen även ska användas av en annan aktör, t.ex. 

för att även bära upp en annan ledning. En sådan lösning skulle dock behöva utredas ur andra perspektiv, 

såsom säkerhetsperspektiv. 

Pylonernas intrång på marken och i luften påminner mycket om kraftledningsstolpars intrång på 

fastigheter. Viss härledning borde därför kunna tas från markåtkomst för kraftledningar. Utifrån dagens 

lagstiftning är ledningsrätt inte möjlig att tillämpa för linbaneändamål då linbanor inte uppfyller 
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ledningsrättslagens tillämpningsområde, men servitut och nyttjanderätter är vanligt förekommande för 

kraftledningar. Nyttjanderätter kan bedömas som olämpliga direkt med hänsyn till rättighetens 

tidsbegränsade karaktär och anknytning till rättighetsägaren istället för fastigheten, men servitut kan ses 

som en lämplig upplåtelseform. 

Beroende på utformningen av rättigheter för resten av linbaneanläggningen kan även tänkas att pylonerna 

kan ingå i en traditionell fastighet om en sådan kan anses lämplig att tillskapa i det enskilda fallet. 

6.3.3.3 Stationer 

Stationerna utgörs av byggnader som behöver fylla många säkerhets- och funktionskrav för att uppfylla 

lämplighetsvillkoret. Stationerna är av varaktigt ändamål till sin karaktär och upplåts rimligen på ett sätt 

som möjliggör ett långsiktigt användande. 

Beroende på utformning kan flera alternativ vara aktuella. En stationsbyggnad som även innehåller flera 

andra verksamheter såsom handel eller kontor upplåts lämpligen med en tredimensionell lösning som 

tillåter olika verksamheter att ägas och förvaltas av verksamhetsutövarna. Om stationen dessutom bärs 

upp av en egen bärande konstruktion kan det bli lättare att urskilja den bärande konstruktionen och 

därmed bli lättare att tillförsäkra stationsbyggnader sin nödvändiga rätt i enlighet med 3 kap. 1§, FBL. Det 

är även av vikt att rättigheter tillförsäkras för vägar till och från stationsbyggnaden. 

Servitut skulle kunna vara en möjlig upplåtelseform, men det finns svårigheter med servitut för delar av 

stora byggnader för varaktiga ändamål, vilka lyftes i propositionen till tredimensionell fastighetsindelning.  

Om stationerna inte ingår i en sammansatt fastighet skulle flera stationer kunna utgöra flera skiften som 

tillhör samma fastighet. Skiftena behöver ha ett funktionellt samband för att uppfylla lämplighetsvillkoret i 

3 kap. 1§ FBL med hänsyn till omfång. Då stationerna utgör delar av samma linbaneanläggning torde 

villkoret kunna anses uppfyllt.  

6.3.3.4 Övriga utrymmen 

Enligt uppgifter från linbaneleverantörer finns inte behov av att utnyttja utrymmet under linbanan för 

varken drift eller underhåll. Underhållet sköts till stor del från stationerna och enligt leverantörerna 

behövs därför ingen övrig rättighet till marken under linbanan. Det tycks således inte behövas liknande 

rättigheter till att obehindrat kunna beträda området som skrivits in för servitut för alpina linbanor. 

Servituten för godslinbanorna kunde innehålla en restriktion för fastighetsägaren att inte låta farliga träd 

eller andra hinder komma i vägen för linbanan. Om ett servitut skulle tillskapas för urbana linbanor kan en 

liknande restriktion skrivas in. Om en tredimensionell fastighet skulle tillskapas skulle en sådan restriktion 

tillskapas automatiskt, då det annars skulle medföra att fastighetsägaren under gör intrång på den 

tredimensionella fastigheten ovanför. En avvägning kring hur stort hinder det skulle vara för fastigheten 

under utifrån dess avsedda ändamål skulle bli avgörs vid intresseprövningen eller lämplighetsprövningen. 

6.4 Allmän analys  
Vid en överblick av markåtkomstlagstiftningen för annan infrastruktur går det att reflektera över att mark 

främst tas i anspråk med äganderätt, även om bruksrättigheter också upplåts i viss utsträckning. 

Ledningsrätt och vägrätt som kan upplåtas för infrastrukturändamål är säregna rättigheter som innehar en 

starkare ställning än andra bruksrättigheter. Även under intervjuerna med De Maré framkom att 

infrastruktursystem såsom transportsystem bedöms som samhällsviktiga funktioner vars rättigheter 

behöver säkras på lång sikt. (De Maré, 2016-02-24) För infrastruktur av allmän och varaktig karaktär 

borde en exklusiv rätt till utrymmet vara att föredra, vilket innebär att det vore önskvärt med äganderätt.  
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Syftet och motivet med transportsystem i luften är ett effektivt användande av utrymme och resurser. Det 

innebär att rättighetsupplåtelser som inte möjliggör skilda verksamheter på marken och i luften motverkar 

själva syftet med transportslaget. Av de möjligheter som redogjorts för inom ramen för 

markåtkomstlagarna för infrastruktur inom Sverige så är det främst servitut och tredimensionella 

utrymmen som möjliggör skilda verksamhet på ett sådant sätt. 
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7. Slutsatser 

7.1 Är de svenska markåtkomstlagarna för infrastruktur tillämpliga på 

urbana linbanor?  
Det här examensarbetet har behandlat markåtkomstlagarna för infrastruktur systematiskt i syfte att 

identifiera hinder som medför att lagen inte är tillämplig för urbana linbanor. Utifrån studiens resultat och 

den analys som förts i föregående kapitel kan vissa slutsatser dras. 

7.1.1 Fastighetsbildningslagen 
En av de viktigare slutsatserna som går att dra från studien är att tredimensionell fastighetsbildning med 

stöd av fastighetsbildningslagen är möjligt för vissa urbana linbanor. Tredimensionella utrymmen har inte 

tillskapats för linbaneändamål tidigare, och det fanns därför flera osäkerheter kring om det var möjligt. 

Resultatet från de inledande intervjuerna visade på att ett stort luftutrymme skulle behöva ingå i 

fastigheten för att vagnarna skulle få plats inom fastigheten och det var inte självklart att det var tillåtligt 

att tillföra en fastighet ett så stort luftutrymme utöver anläggningen. Dessutom var det oklart om det var 

motiverat att välja tredimensionell fastighetsbildning när studien visade på att servitut är möjliga att 

tillskapa. Den fortsatta fastighetsrättsliga studien visade dock på fatt det kunde vara motiverat att välja 

tredimensionell fastighetsbildnings över servitut och då inkludera ett luftutrymme som medförde att 

linbaneverksamheten skulle kunna bedrivas inom fastighetens gränser (se avsnitt 6.3.3). 

Bedömningen behöver göras i varje enskilt fall utifrån de förutsättningar som föreligger, men generellt sett 

bedöms det inte föreligga några hinder mot att tillskapa tredimensionella fastigheter för en linbana i luften. 

Förutsatt att en allmän linbana medför en positiv nettonytta för samhället skulle den kunna utformas på 

ett sådant sätt som krävs för att 3 kap. 1§, FBL skulle anses uppfylld.  

Studien visade även på att servitut var möjliga att tillskapa för linbaneändamål. Servitutsupplåtelser har 

använts för linbaneändamål förr och linbaneändamålet uppfyller servitutsrekvisiten som finns uppställda i 

14 kap 1§ JB. Ett servitut som tillskapas med stöd av FBL behöver även vara av väsentlig betydelse för 

den härskande fastigheten. 

7.1.2 Expropriationslagen  
En annan slutsats som går att dra från studien är att expropriationslagen är tillämplig på allmänna 

linbanor. Studien kunde visa på att linbanor diskuterats i både den statliga utredning samt proposition som 

låg till grund för lagens instiftande. I expropriationen diskuterades främst linbanor för gods och friluftsliv, 

men den formulering som lads fram av utredningen medförde att expropriationsrätt skulle kunna ges för 

allmänna linbanor (se avsnitt 6.3.2). 

7.1.3 Ej tillämpliga lagar 
Väglagen och lagen om byggande av järnväg är inte tillämpliga för linbanor då linbanor inte uppfyller 

lagparagrafen som beskriver lagarnas tillämpningsområden. Plan- och bygglagen utreddes inte närmare då 

markåtkomsten skedde med stöd av andra lagar. Däremot fördes visst resonemang kring hur den 

avvägning av allmänna och enskilda intressen som sker i enlighet med plan- och bygglagen påverkar 

senare prövningar i markåtkomstskedet. Slutsatsen drogs att urbana områden kan antas vara planlagda och 

det kan antas att en linbanas nettonytta har klarlagts redan i planskedet.  

En till slutsats som går att dra från arbetet är att ledningsrättslagen är inte tillämplig för linbanor. Studien 

visade på att linbanor diskuterades i förarbetena, men att propositionen tydliggör att en linbana inte skulle 

betraktas som en ledning. Detta motiverades i propositionen av att nya linbaneanläggningar inte 

bedömdes troliga att aktualiseras (se avsnitt 6.3.1).  
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7.2 Vilka rättigheter är lämpliga för en urban linbana utifrån dagens 

regelverk? 
Vilka rättigheter som är lämpliga att upplåta för en linbaneanläggning skiljer sig från fall till fall och beror 

till stor del på anläggningens konstruktion och utformning, men även på områdets förutsättningar och 

konkurrerande intressen. Varje enskilt fall kommer därför att behöva prövas för sig, men några generella 

slutsatser går att dra utifrån vad som presenterats i analyskapitlet. Nedan presenteras några 

helhetslösningar för ett par typfall. Typfallen utgår från möjligheterna att upplåta tredimensionella 

utrymmen samt servitut för linbanor. 

7.2.1 Typfall 
Typfall 1: Stationerna är integrerade i byggnader med annan verksamhet.  

a) En tredimensionell fastighet tillskapas för stationsdelen av byggnaderna och linorna. Servitut 

tillskapas för pylonerna. Den tredimensionella fastigheten fungerar som härskande fastighet för 

servitutet samt de rättigheter som upplåts för stationsbyggnadens bärande konstruktion, 

tillträdesvägar och andra viktiga funktioner.  

b) En tredimensionell fastighet tillskapas för stationsdelarna av byggnaderna. Fastigheten består av 

flera skiften. Servitut tillskapas för pylonerna och linorna. Den tredimensionella fastigheten 

fungerar som härskande fastighet för servituten samt de rättigheter som upplåts för 

stationsbyggnadens bärande konstruktion, tillträdesvägar och andra viktiga funktioner. 

Typfall 2: En eller flera av stationerna är integrerade i byggnader med annan verksamhet. 

a) Ett tredimensionellt fastighetsutrymme tillskapas för de stationer som integrerats i en byggnad 

samt för linorna och en traditionell fastighet för stationer som utgör en egen byggnad. Det 

tredimensionella fastighetsutrymmet och den traditionella fastigheten kan bestå av flera skiften. 

Servitut tillskapas för pylonerna. Det tredimensionella utrymmet ingår i den traditionella 

fastigheten. Den traditionella fastigheten fungerar som härskande fastighet för servitutet samt de 

rättigheter som upplåts för stationsbyggnadens bärande konstruktion, tillträdesvägar och andra 

viktiga funktioner.  

b) Ett tredimensionellt fastighetsutrymme tillskapas för de stationer som integrerats i en byggnad 

och en traditionell fastighet för stationer som utgör en egen byggnad. Det tredimensionella 

fastighetsutrymmet och den traditionella fastigheten kan bestå av flera skiften. Servitut tillskapas 

för pylonerna och linorna. Det tredimensionella utrymmet ingår i den traditionella fastigheten. 

Den traditionella fastigheten fungerar som härskande fastighet för servitutet samt de rättigheter 

som upplåts för stationsbyggnadens bärande konstruktion, tillträdesvägar och andra viktiga 

funktioner.  

Typfall 3: Stationerna utgörs av egna byggnader som endast används för linbaneändamål. 

a) En traditionell fastighet tillskapas för stationerna och ett tredimensionella fastighetsutrymme 

tillskapas för linorna. Den traditionella fastigheten består av ett skifte för varje station. Servitut 

tillskapas för pylonerna. Det tredimensionella utrymmet ingår i den traditionella fastigheten. Den 

traditionella fastigheten fungerar som härskande fastighet för servitutet samt de rättigheter som 

upplåts för stationsbyggnadens bärande konstruktion, tillträdesvägar och andra viktiga funktioner.  

b) En traditionell fastighet tillskapas för stationerna. Den traditionella fastigheten består av ett skifte 

för varje station. Servitut tillskapas för pylonerna och linorna. Den traditionella fastigheten 

fungerar som härskande fastighet för servituten.  

7.2.2 Rekommendationer till kommunerna i fallstudien 
De planerade linbanor som studerades i fallstudien var endast ett första förslag, men båda kommunerna 

har visat intresse för att bygga stationsbyggnader som integrerar flera verksamheter i stationsbyggnaden. 

Det skulle kunna medföra att typfall 1 eller typfall 2 blir aktuella. Deras inledande tankar kring 

markåtkomst har liknat typfall 3 b), där endast servitut tillskapats. Det är svårt att ge rekommendationer 

innan lokaliseringen av linbanan är bestämd, men utifrån vad som framkommit i den här studien 
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rekommenderar jag dem att även se över möjligheten till tredimensionella utrymmen. Detta skulle kunna 

vara passande för antingen både linor och stationer (typfall 1a eller 2a) eller endast för de stationer som är 

tänkta att integreras i en byggnad med annan verksamhet (typfall 1b eller 2b).   

7.3 Är det svenska regelsystemet anpassat för urbana linbanor?  
Utifrån den analys som gjorts kan konstateras att dagens regelverk inte är utformat efter eller anpassat till 

urbana linbanor. Det framgår tydligt i resonemangen som kan återfinnas i propositionerna som berör 

linbanor att urbana linbanor inte fanns med i diskussionerna. Linbanor har diskuterats i ett par förarbeten 

(t.ex. propositionerna till ledningsrättslagen och expropriationslagen), men det är då linbanor för gods och 

friluftsliv som har diskuterats, inte linbanor som skulle kunna användas för allmän persontransport.  

Utifrån förutsättningen att urbana linbanor inrättas som ett allmänt transportsystem i Sverige bör 

lagstiftningen medge ett huvudsakligt tillvägagångssätt för att möjliggöra en långsiktigt hållbar hantering av 

luftåtkomstfrågor. I sammanhanget passar ett citat ur proposition 1995/96:2 om Lag om byggande av 

järnväg: ”Ändamålsenliga instrument för markåtkomst är av stor betydelse för ett trafikslags konkurrensförmåga”. 

(prop. 1995/96:2, s. 12) Nedan resoneras därför kring några möjliga sätt att hantera markåtkomst för 

urbana linbanor (och eventuellt andra transportsystem i luften) på ett långsiktigt sätt.  

7.3.1 Expropriationslagen 
Studien har visat på att expropriation är möjligt för linbanor. En möjlig lösning vore att använda 

expropriation i första hand för att få markåtkomst för urbana linbanor. Expropriationslagen är dock av 

ramlagskaraktär och speciallagar har tillskapats för transportsystem som väg, järnväg och vissa 

allmännyttiga ledningar. Även om expropriationslagen är möjlig att använda så kan det argumenteras för 

att det vore lämpligare att använda någon typ av speciallag framför expropriationslagen.  

7.3.2 Ledningsrättslagen 
Ledningsrättslagen tillkom i en tid då godslinbanor, som använts i en vidare utsträckning under 1900-talets 

första halva, hade börjat avvecklas. Vid tidpunkten bedömdes nya linbaneanläggningar inte bli aktuella, 

vilket medförde att linbanor inte inkluderades i lagens tillämpningsområde. Idag står vi vid en situation där 

samhällsutvecklingen medfört att linbanor återigen blivit aktuella, vilket skulle kunna motivera en ändring 

av ledningsrättslagen. Liknande uppdateringar av lagen har gjorts för exempelvis elektroniska 

kommunikationsnät såsom mobilmaster, som också utelämnades ur lagen vid tillkomsten 1973.  

En möjlighet vore därför att ändra ledningsrättslagen för att även inkludera linbanor. En sådan ändring 

skulle medföra att ledningsrättslagen i sin roll som speciallag ska tillämpas före expropriationslagen.   

En sådan ändring skulle dock skilja på markåtkomstsätten för olika transportsystem i luften, då 

ledningsrätt inte nödvändigtvis är lämpligt för exempelvis upphöjda balkbanor.  

7.3.3 En ny speciallag 
Ett annat alternativ vore att tillskapa en ny lag som skulle reglera markåtkomst för linbanor och eventuellt 

andra transportsystem i luften. Om transportsystem i luften bedöms vara ett område som kommer att 

utvecklas och finnas behov av i framtiden kan en ny speciallag vara påkallad för att kunna reglera 

markåtkomst och planprocess på ett sätt som samspelar med övrig samhällsplanering. En sådan speciallag 

skulle följa det resonemang som framfördes i propositionen ”Planeringssystem för transportsystem” från 

2011/12 om en sammanhållen planprocess. Utformningen av en sådan lag skulle kunna utformas med 

ledning från andra speciallagar och även reglera plan- och prövningsprocessen. Ledning skulle eventuellt 

kunna hämtas från internationell lagstiftning.  

7.3.4 Fastighetsbildningslagen 
Dagens lagstiftning möjliggör för tredimensionell fastighetsindelning för vissa linbaneändamål, och syftet 
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med att införa tredimensionell fastighetsindelning påminner om syftet med att använda transportsystem i 

luften. Motivet var ett effektivt utnyttjande av utrymmet. Den allmänna analysen av markåtkomst för 

andra infrastruktursystem tyder på att äganderätt kan vara fördelaktigt för anläggningar av en sådan 

karaktär, således kan tredimensionella utrymmen vara lämpliga upplåtelseformer för urbana linbanor. 

Fastighetsbildningslagen utformades utifrån typexempel som inte innefattade luftutrymmet, men lagtexten 

är utformad på ett sätt som ändå kan tänkas tillåta tredimensionella utrymmen som upplåts för 

linbaneändamål. Den restriktiva synen på hur stort luftutrymme som får ingå i fastigheten utöver 

anläggningen skulle dock kunna komma att utmanas av linbaneanläggningarna som kräver ett större 

luftutrymme för att kunna bedriva verksamheten inom fastigheten.  

 

De allmänna lämplighetsvillkoren i fastighetsbildningslagens tredje kapitel är av ramlagskaraktär, vilket 

innebär att tillämpningen i den mån utrymme ges sker med bakgrund mot samhällsutvecklingen (Bonde et 

al, 2013) Tillämpningen kan således förändras utan att lagtexten behöver förändras. Om tredimensionella 

lösningar är önskvärt att tillskapa som standardlösning kan vissa förändringar i arbetssätt ändå vara 

nödvändiga för att underlätta processen. Ett exempel kan vara kategoriseringen av de tredimensionella 

ändamålen. I propositionen gör regeringen bedömningen att några lagändringar inte är nödvändiga för att 

registrera 3D-fastigheter och överlämnar till lantmäteriet att ta initiativ till nödvändiga förändringar i 

förordningen (2000:308) om fastighetsregister och i Lantmäteriets föreskrifter. (prop. 2002/03:116, s. 79f) 

Min rekommendation till Lantmäteriet vore därför att vidga kategorin ”bro”, som i sig är en 

trafikanläggning, till att inkludera andra trafikanläggningar i luften. 

7.4 Utrymme för vidare studier 
Det finns anledning att tro att utmaningarna i det svenska regelsystemet återkommer i andra länders 

regelsystem, men det har inte funnits tillräckligt med tid för att göra en internationell studie inom det här 

examensarbetet. En fristående studie skulle kunna utgå från de utmaningar som har framkommit i den här 

studien för att jämföra med hur andra länder hanterat utmaningarna i sina regelsystem. Vilka incitament 

skapas genom olika lösningar och finns det korrelation mellan regelsystemens utformning och 

utbredningen av urbana trafiksystem i luften? 

I examensarbetets slutsats presenteras en ny lag som reglerar markåtkomst för transportsystem i luften 

som en möjlighet. Tillskapandet av en sådan lag skulle kräva vidare utredning. Under arbetets gång har det 

framkommit i intervjuer att t.ex. Österrike har en linbanelag, men det har inte framgått exakt vad denna 

reglerar. En internationell utblick skulle därför kunna vara motiverat i en sådan studie.   
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Bilaga 1: Förrättningsaktsstudie 
 

Boliden-Kristineberg 
Inga förrättningsakter fanns tillgängliga. Följande sammanställning gjordes därför utifrån information i 

fastighetsregistret. 

 

Berörda fastigheter (Belastar Norsjö Vidmarken 4:4 och Skellefteå Bjurliden 1:637) 

Fastighet Fastighetsägare Rättigheter Ändamål Tillkom 

Norsjö Malånäset 

1:2 

Boliden Mineral AB Ett avtalsservitut Linbana mm 1945 

Norsjö 

Menskträsk 1:12 

Karl Eriksson Tre avtalsservitut Linbana mm 1942 

1990 

Ett officialservitut Linbana 

expropriation 

1945 

Norsjö 

Mesnkträsk 3:5 

Thomas Stenmark Två avtalsservitut Linbana  

Linbana mm 

1942 

1990 

Ett officialservitut Linbana 

expropriation 

1945 

Norsjö 

Vidmarken 3:1 

Sveaskog 

Förvaltnings 

aktiebolag 

Två avtalsservitut Linbana mm 1944 

1945 

Norsjö Åsen 1:6 Linab I Nörsjö AB Två avtalsservitut Linbana mm 1990-91 

Nörsjö Örträsk 

1:8 

Dick Lindberg Ett avtalsservitut Linbana mm 1990 

Ett officialservitut Linbana 

expropriation 

1945 

Nörsjö Örträsk 

1:9 

Erik Lindgren Ett avtalsservitut Linbana mm 1990 

Ett officialservitut Linbana 

expropriation 

1945 

Nörsjö Örträsk 

1:12 

Dick Lindberg Ett avtalsservitut Linbana mm 1990 

Ett officialservitut Linbana 

expropriation 

1945 

Nörsjö Örträsk 

1:20 

Elly Johansson Ett avtalsservitut Linbana mm 1990 

Ett officialservitut Linbana 

expropriation 

1945 

Nörsjö Örträsk 

1:58 

Per Selin Ett avtalsservitut Linbana mm 1990 

Ett officialservitut Linbana 

expropriation 

1945 
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Forsby-Köping 
I förrättningsakten ”0428-05/10.4” angående ett officialservitut för ändamålet Linbana från 2005 hittades 

följande redogörelse: 

”Linbanan mellan stenbrottet i Forsby och fabriksanläggningen i Köping med tillhörande anordningar 

skall avskiljas. Linbanan anlades under åren 1939-1940 och användes fram till 1997 då den togs ur drift. 

Då den ur ett teknikhistoriskt perspektiv är mycket intressant kommer den att överlåtas till en nybildad 

stiftelse och bevaras för framtiden. Länsstyrelsen behandlas för närvarande frågan om 

byggnadsminnesförklaring av anläggningarna.  

Genom avstyckningsåtgärden avstyckas nu all mark som utgör det befintliga stenbrottet mm som en 

bergstäktsfastighet. Stamfastigheten, som nu ska användas som en specialenhet för kulturbyggnad är 

bebyggd med krossverk, sorterverk, silos liksom med verkstadsbyggnad samt framförallt drift- och 

lastningsenhet för linbanan. Båda styckningsdelarna är lämpliga för sina respektive ändamål.  

De servitut som nu bildas är av väsentlig betydelse för styckningsdelarna.  

Till styckningsfastigheten är knutet en mängd avtalsservitut avseende själva linbanan för sträckningen fram 

till mottagningsstationen i Köping. Genom att linbaneanläggningen utgör stamfastighet kommer dessa 

rättigheter inklusive anläggningen som sådan att utgöra tillbehör till denna fastighet.  

Avsikten är också att rättigheterna för själva linbanan i en följande fastighetsbildningsförrättning kommer 

att knytas till Forsby 2:8 med officialservitut gällande hela linbanans sträckning.” 

 

Vingåker Forsby 2:8 som beskrivs som stamfastighet för linbaneanläggningen har 95 avtalsservitut och 

fem officialservitut knutna till fastigheten. Två av avtalsservituten avser stolpar för linbana och två av 

servituten avser linbaneledning. Resterande servitut avser linbana (mm). De flesta av avtalsservituten slöts 

1940 och av officialservituten tillkom två 1993, två 1998 och ett 2005. 

 

I förrättningsakten ”1960-304.1” avseende officialservitut för linbana från 1998 går att läsa: 

”Granhammar 3:36 är en permanentbostadsfastighet som avstyckades 1975. 

Linbanan mellan Köping och Forsby 2:8 i Vingåkers kommun byggdes 1940. I berörda fastigheter 

inskrevs servitut för linbanan. De flesta servitutsavtal slöts för all framtid. I Granhammar 3:36 inskrevs ett 

tidsbegränsat servitut. Servitutet löpte ut 1990 och parterna har inte vid förhandling lyckats nå en 

uppgörelse om nytt servitut.  

Servitut för linbanan finns redan före nu aktuell upplåtelse omedelbart nordost, öster och söder om 

Granhammar 3:36. Ägaren till Granhammar 3:36 yrkar i brev, aktbilaga F, på att servitut ej upplåts och på 

att hyra betalas av Partek för de störningar som uppstår.  

Beträffande ersättning för intrånget, se ersättningsbeslut, skäl samt värdering, aktbilaga D. 

Rätt till linbanesrvitut bedöms vara av väsentlig betydelse för Vingåker Forsby 2:8. Fördelarna av 

upplåtelsen överväger de kostnader och olägenheter som upplåtelsen medför.  

Servitutet innebär att en zon närmast linbanan skall hållas kalavverkad och ytterligare en zon skall hållas fri 

från farliga träd, se beskrivningen aktbilaga BE.  

I övrigt kan ägaren av Granhammar 3:36 disponera det servitutsbelastade området fritt förutsatt att 

verksamheten inte utgör fara för linbanan. Resterande delar av fastigheten påverkas inte av 

servitutsupplåtelsen. ” 
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Bilaga 2: 3D-förrättningar för ändamålet bro 

Aktbeteckning 1480K-2004F193 

Ett tredimensionellt utrymme skapades för en befintlig gångbro mellan två hus i Göteborg 2004. Det 

skedde i en form av fastighetsreglering där Haga 21:19 urholkas Haga 715:15 (gatufastighet). Utrymme 

togs från Haga 21:2 (som utplånas) samt Haga 23:35 till Haga 21:19. Två servitut med ändamålen ramp 

för gående samt utfart genom parkeringsanläggning flyttades över från 23:25 till 21:19. “Gränsdragning 

mot omgivande fastighet enligt följande: 3D-utrymmet inkluderar ytskikt för golv, väggar, tak och 

installationer”. Höjdläget begränsades till +24.43 och +27.48 i Göteborgs lokala höjdsystem.  Gjordes av 

Åke Persson, LM GBG. Alla fastigheter tillhör samma ägare, förutom Haga 715:15 som är kommunalägd. 

Koordinatförteckning bifogas. 3D-utrymmet omfattar utrymmet för befintlig förbindelsegång över 

Pilgatan. Gångbron ansluter till våning 2 på södra sidan och våning 1 på norra sidan. Gångbrons 

konstruktion och utformning beskrivs i ritningar (Aktbeteckning 1480K-2004F193) 

Aktbeteckning 1480K-2004F290 

Ett tredimensionellt utrymme skapades för en ny bro över Götaleden i Göteborg 2004. I den verbala 

beskrivningen står: “3D-utrymmet omfattar utrymmet för en blivande gångbro från Stena-terminalen 

inom Masthugget 712:39 över Götaleden till Värmlandsgatan och parkeringsanläggningen inom 

Masthugget 29:1. Gångbron ansluter till plan 3 i terminalbyggnaden. Dörrarna ingår i utrymmet. 

Gångbron ansluter till parkeringsanläggningen i fasaden i det övre planet. Dörrarna i trapphuset ingår i 

utrymmet. Gångbron ansluter vidare till markplanet inom Värmlandsgatan. Trapporna jämte 

betongfundamenten till brofästet och mellantrappsteget samt grundkonstruktionen för trappfästet ingår i 

3D-utrymmet.” Storlek i kvadratmeter samt höjdbegränsning beskrivs. Masthugget 34:7 (ägs av Stena 

Fastigheter) urholkar Masthugget 29:1, 712:39, 712:40, 712:42 (ägs av Göteborgs kommun), och nytt 

servitut för rätt att grundlägga, bibehålla och underhålla stödpelare till gångbro enligt ritningar upplåtes för 

Masthugget 34:7 på Masthugget 712:40. (Aktbeteckning 1480K-2004F290) 
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Bilaga 3: Intervjufrågor 
Nedan följer en sammanfattning av de standardfrågor som använts under de viktigaste intervjuerna. 

Fallstudier 
Följande frågor ställdes till projektledarna för projekten i Sollentuna kommun och Göteborgs stad. 

Inledande frågor om projektet 

 När startades linbaneprojektet?  

 Vilka aktörer var initiativtagande och vilka aktörer är inblandade nu?  

 Vilken fas befinner ni er i just nu? Hur ser tidsplanen ut? 

Frågor kopplade till andra projekt 

 Vilka utredningar har ni gjort kopplat till linbaneprojektet? Vilka utredningar har ni tagit del av?  

 Har ni haft något referensprojekt utomlands som förebild? Vilka referensprojekt utomlands har ni 

jämfört med eller tagit inspiration ifrån?  

 Vilka aktörer har ni kontakt med? Vilka har fått möjlighet att lämna synpunkter på samråd? Vilka 

får möjlighet att lämna remissvar?  

 Känner ni till några andra linbaneprojekt i Sverige? 

Frågor kopplade till tillstånd och restriktioner 

 Har ni behövt söka några tillstånd för linbanan? 

 Vilka restriktioner har ni behövt ta hänsyn till? 

Frågor kopplade till markåtkomst och rättigheter 

 Vilken typ av station planeras? Går de att likna med kraftledningsstolpar? Integreras i staden? 

 Vad är den lägsta respektive högsta höjden linbanan kommer att gå?  

 Hur nära byggnader kommer den att gå?  

 Vilka risker kan linbanan medföra för fastighetsägarna? 

 Vilka begränsningar medför linbanan för fastighetsägarna? 

 Hur många fastigheter berörs av den tänkta sträckningen?  

 Hur har ni tänkt få tillgång till luftutrymmet? 

 Vilka rättigheter kommer att behövas? 

 Har ni övervägt frivilliga köp och servitut/nyttjanderätt?  

 Har ni övervägt tredimensionell fastighetsbildning?  

 Hur har dialogen med fastighetsägarna gått? Vad har ni för plan om någon fastighetsägare inte vill 

upplåta mark eller luftutrymme?  

 Upplever ni att Sveriges regelverk är anpassat för urbana linbanor?  

 För vilket ändamål har ni tänkt planlägga linbanan?  

 Finns det någon annan aktör ni tycker att jag borde prata med?  

Teknisk studie 
Följande frågor ställdes till leverantörer och rådgivare inom projekten. 

 Hur rörliga är vajrarna/linorna?  

 Vad är linorna gjorda av? 

 Vilket underhåll av vajrarna krävs?  
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 Finns möjlighet till underhåll från luften? I vilken utsträckning behövs tillgång till markutrymmet 

vid bygge, drift och underhåll? 

 Slakar eller hänger linorna?  

 Behövs någon skyddszon runt linbanan? 

 Hur lång livslängd har en linbaneanläggning? 

 Hur bör stationsbyggnader utformas? 
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