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Förord 

Som avslut på tre års heltidsstudier vid Lantmätarprogrammet med ekonomisk 

och juridisk inriktning skrevs det här examensarbetet. Examensarbetet är en 

kandidatuppsats omfattande 15 hp. 

Först och främst vill vi tacka de respondenter som ställt upp på intervjuer. 

Utan er medverkan hade det inte varit möjligt att genomföra studien. Vi vill 

också tacka vår handledare Ulf Tingelöf som under arbetets gång har varit till 

stor hjälp och kommit med kloka råd och åsikter.  

Tack till Eva Bolin och Elsa Lundström för att ni korrekturläste arbetet och 

gav oss bra synpunkter och råd.  

 

Gävle, maj 2018 

Frida Bolin och Kristin Hellström  
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Förkortningar  

AL    Anläggninglagen  

FBL   Fastighetsbildningslagen 

ExprL     Expropriationslagen  

JB     Jordabalken   

LBJ    Lagen om byggande av järnväg 

JVF    Järnvägsförordningen  

 

Definitioner  

Nedlagda järnvägar   Järnvägsfastigheter som varken används för sitt 

ändamål eller har någon annan 

markanvändning. Järnvägsfastigheten ligger 

kvar, med eller utan räls.  

 

Avvecklad järnväg  Järnvägsfastighet som har avvecklats för att 

används för annat ändamål.  

 

Järnvägsfastighet  En fastighet som enbart används för ändamålet 

järnväg.  

 

Järnväg    Spåranläggning på järnvägsfastighet. 
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Sammanfattning 

Järnvägsnätet spelar en stor roll i dagens samhälle och det inverkar även stort 

på markanvändningen eftersom mark behöver tas i anspråk vid bildande av 

järnvägsfastigheter. I Sverige finns det idag ett antal nedlagda järnvägar som 

ingen förvaltar. Detta på grund av att verksamheten som en gång bedrevs inte 

längre är aktuell. Trafikverket menar att järnvägar som idag inte är i bruk är 

en utmaning för samhället eftersom att underhåll och skötsel förbises. Syftet 

med studien är att undersöka om det finns ett intresse att nyttja marken där 

nedlagda järnvägar är belägen för andra ändamål. Studien ska även visa på hur 

ändrad markanvändning kan ske på det mest effektiva sättet. Målet med 

studien är att det ska resultera i ny kunskap i ämnet och därmed bidra till en 

hållbar samhällsutveckling. 

En litteraturstudie har utförts för att se vad som tidigare har skrivits om 

ämnet. Några av de vetenskapliga artiklar som studerats visar på att nedlagda 

järnvägar inte bara är en utmaning i Sverige, utan är något som diskuteras i 

flera länder världen över. Eftersom tidigare litteratur inom ämnet återfinns i 

en begränsad omfattning är denna studie av vikt för att bidra med ny kunskap 

inom ämnet.  

För att få svar på om det finns ett intresse att nyttja marken samt hur ändrad 

markanvändning kan ske på ett effektivt sätt har en forskningsmetod noga valts 

ut. Kvalitativa intervjuer har genomförts med sakkunniga inom området, 

kommuner, en ideell förening samt med markägare som berörs eller har 

berörts av nedlagda järnvägar.  

Resultatet i studien visar på att det finns ett intresse att nyttja nedlagda 

järnvägar både ur allmän- och enskild synpunkt. Resultatet har även visat att 

ändrad markanvändning bland annat sker effektivast genom köp, 

fastighetsreglering eller bildande av en gemensamhetsanläggning beroende på 

ändamål med markanvändningen. De lagar som är tillämpliga är Jordabalken, 

Fastighetsbildningslagen och Anläggningslagen. 

Nyckelord: Nedlagda järnvägar, avvecklad järnväg, järnvägsfastighet, 

järnväg, markanvändning 
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Abstract 

Railways are of major importance in today´s society and it also affects land use 

because land needs to be claimed to form property for railways. In Sweden 

there is currently several disused railways that no one manages. This since the 

business that once was active is no longer existing. The Swedish Transport 

administration has the opinion that railways that not are in use today are a 

challenge to society because maintenance and care is overlooked. The purpose 

of the study is to investigate whether there is an interest in using the land 

where disused railways are located for other purpose. The study will also 

show how land use can be changed in the most efficient way. The aim of the 

study is that it will result in new knowledge in the subject and thus contribute 

to sustainable social development.  

A literature study has been made to see what was previously written about the 

subject. Some of the scientific papers studied indicate that these disused 

railways are not just a challenge in Sweden, there are also a challenge in 

several other countries in the world. As previous literature on the subject is 

limited, this study is important for contributing new knowledge on the 

subject.  

To find out if there is an interest in using the land and how to change land use 

effectively, a research method has been carefully chosen. Qualitative 

interviews have been conducted with experts in the subject, municipalities, a 

non-profit organization as well as landowners that are affected or have been 

affected by disused railways.  

The result of the study shows that there is an interest in using disused 

railways, both from a general and an individual point of view. The result has 

also shown that land use change among other things, most effective through 

purchase, property regulation or the formation of a community facility 

depending on land use. The laws applicable are, Land code, Real property law 

and construction law. 

Keywords: Disused railway, railway property, railway, land use 
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1 Introduktion 

Järnvägar har sedan mer än 150 år tillbaka varit en viktig del av Sveriges 

infrastruktur (Trafikverket, 2016). Idag är järnvägen ett av de viktigaste och även ett 

av de miljövänligaste transportmedlen i Sverige. Sedan den första järnvägen byggdes 

har åtskilliga mil ny järnväg anlagts och en del avvecklats (Trafikverket, 2016). 

Järnvägen har stor betydelse för infrastrukturen i Sverige och ställs hela tiden inför 

nya utmaningar. En av de stora utmaningarna är att många nedlagda järnvägar idag 

ligger kvar utan att användas för sitt ursprungliga ändamål, vilket leder till att dessa 

växer igen på grund av bristande underhåll (C. Dahlenlund, Personlig 

kommunikation, 2016). För att främja framtida samhällsutveckling är det därför 

både angeläget och aktuellt att forska vidare kring hur intresset ser ut att nyttja 

järnvägsfastigheter som inte längre används för sitt ändamål. I samband med det är 

det även viktigt att studera hur ändrad markanvändning kan ske på ett effektivt sätt.  

1.1 Bakgrund  

Trafikverket menar att det finns en del utmaningar med järnvägsnätet. En stor andel 

av järnvägsnätet är byggd för trafik som är lågtrafikerad. Detta medför ineffektiva 

järnvägar som leder till problem på grund av att underhåll förbises i samband med 

att järnvägar tas ur bruk (C. Dahlenlund, Personlig kommunikation, 2016). 

Järnvägsnätet i Sverige består av drygt 16 500 spårkilometer, av dessa förvaltar 

Trafikverket 14 100 spårkilometer (Trafikverket, 2016). Övriga kilometer ägs av 

andra infrastrukturförvaltare som t.ex. Arlandabanan, kommuner och industrier 

(Trafikverket, u.å.). Järnvägen används för både person- och godstrafik och trafiken 

har under de senaste åren ökat markant, vilket har stor påverkan på 

samhällsutvecklingen (Trafikverket, 2016). Vidare har järnvägen inverkan på både 

markanvändningen och äganderätten eftersom mark för järnväg tas i anspråk med 

äganderätt enligt Lagen om byggande av järnväg (SFS 1995:1649).   

En fråga som är aktuell och länge har diskuterats är hur aktiva järnvägar påverkar 

närliggande fastigheter genom störningar som till exempel buller (Trafikverket, 

2017). Det har inte varit lika stort fokus på nedlagda järnvägar och framförallt inte 

på vilket sätt de påverkar omgivningen och hur det påverkar samhällsutvecklingen. I 

och med detta är det av stor vikt att studera hur ändrad markanvändning på nedlagda 

järnvägar kan ske på ett effektivt sätt, och om det finns intresse att använda nedlagda 

järnvägsfastigheter för andra ändamål. 

Att nyttja nedlagda järnvägar för andra ändamål är idag inte helt främmande. Ett bra 

exempel på det är Klarälvsbanan. Banan går igenom Värmlands län och är 90 km 

lång, den är både asfalterad och bilfri för att möjliggöra en längre cykelväg genom 

länet (Klarälvsbanan, u.å.). Det exemplet visar på en alternativ användning och det 
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är därför intressant att studera hur ändrad markanvändning kan ske på ett effektivt 

sätt samt om det finns ytterligare ändamål för markanvändningar som kan vara av 

intresse.   

1.2 Syfte & Mål  

Syftet med studien är att studera hur intresset ser ut för att nyttja nedlagda järnvägar 

för andra ändamål. Vidare är syftet att ta reda på hur ändrad markanvändning på 

nedlagda järnvägar kan ske på ett effektivt sätt. Målet är att studien ska resultera i ny 

kunskap om hur intresset ser ut samt hur ändrad markanvändning kan ske på ett 

effektivt sätt. 

1.3  Frågeställningar  

De frågor som avses besvaras i denna studie för att uppnå syftet och målet lyder 

enligt följande:  

1. Hur ser intresset ut för att nyttja järnvägsfastigheter som inte längre används för 

sitt ändamål?  

2. Hur kan ändrad markanvändning ske på ett effektivt sätt? 

1.4 Avgränsning  

I Sverige finns ett flertal järnvägar som inte används för sitt ursprungliga ändamål. I 

den här studien har fyra sådana järnvägar valts ut i landet för att studera intresset att 

nyttja dessa för andra ändamål. Studien är av kvalitativ art och avser snarare att visa 

på exempel kopplade till den första frågeställningen än att dra generella slutsatser 

för intresset gällande nedlagda järnvägar. Detta tillsammans med den begränsade tid 

som funnits till förfogande har gjort att en avgränsning till att studera fyra nedlagda 

järnvägar ansågs lämpligt i studien. Vad gäller den andra frågeställningen om ändrad 

markanvändning på ett effektivt sätt görs ingen specifik avgränsning. Insamlade data 

för att besvara den frågeställningen kommer att ge ett generellt resultat som kan 

tillämpas på alla nedlagda järnvägar.  

1.5 Disposition 

Examensarbetet är utformat efter IMRaD modellen. Det innebär att arbetet i 

huvudsak är uppdelat i introduktion, metod, resultat och diskussion. Utöver det 

finns ytterligare några kapitel tillagda.  

Dispositionen för examensarbetet är uppbyggt med en introduktion som behandlar 

ämnets bakgrund samt syfte, mål och frågeställningar. Introduktionen avslutas med 

en avgränsning och en disposition. Vidare följer ett kapitel med en teoretisk 

bakgrund som beskriver den bakomliggande teorin samt tidigare forskning. Därefter 
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kommer ett kapitel för metod. Metoden innehåller ett avsnitt för den valda 

forskningsmetoden som är intervjuer samt ett avsnitt för etiska aspekter och hållbar 

utveckling. I nästföljande kapitel presenteras resultatet för studien. Resultatet är i 

huvudsak uppdelat efter de två frågeställningarna som studien ska besvara. 

Resultatet avslutas med en sammanfattning. Härefter följer ett kapitel för diskussion 

och ett för slutsats. Examensarbetet avslutas med ett avsnitt för framtida forskning 

samt referenser och bilagor. 
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2 Teoretisk bakgrund 

Detta avsnitt behandlar till en början begreppen järnväg och järnvägsplan för att 

sedan förklara hur markåtkomst för järnväg går till. Därefter beskrivs Trafikverkets 

avvecklingsrutin för järnvägar och även olika sätt att ändra markanvändningen på. 

Två exempel ges även på avvecklade järnvägar och vilka ändamål de används för 

idag. Avsnittet avslutas med att gå in på vilken tidigare forskning som återfunnits.   

2.1 Järnväg och järnvägsplan 

Med järnväg avses en spåranläggning med ändamålet järnvägstrafik och till en 

spåranläggning hör spår och fasta anordningar som krävs för att spåren ska fungera 

både för drift och brukande enligt LBJ (SFS 1995:1649). För att bygga en järnväg 

krävs att det upprättas en järnvägsplan enligt 2 kap 1§ LBJ. En järnvägsplan ska 

enligt 2 kap 9§ LBJ innehålla följande:  

”Järnvägsplanen ska innehålla en karta över det område som planen omfattar. 
Kartan ska visa järnvägens sträckning och huvudsakliga utformning samt den mark 
eller det utrymme och de särskilda rättigheter som behöver tas i anspråk för 
järnvägen och för att bygga järnvägen.” Lag (SFS 1995:1649). 

Utöver det finns ytterligare uppgifter som ska finnas med i planen. Följande text 

baseras på information från LBJ. Det ska exempelvis finnas skyddsåtgärder och 

försiktighetsmått för att förebygga olägenheter och störningar. En del underlag ska 

finnas tillsammans med planen, både en redovisning och motivering till den 

lokalisering och utformning som järnvägen har fått, en sammanställning av 

samrådssynpunkter som framkommit och även uppgifter om hur dessa har beaktats i 

en samrådsredogörelse. Det är också viktigt att en miljökonsekvensbeskrivning finns 

med och även övriga uppgifter som krävs för att kunna genomföra projektet.  

2.2 Markåtkomst för järnväg 

 En fastställd järnvägsplan ger rätt för den som ska anlägga järnväg att förvärva den 

mark som behövs för järnvägen. Mark som ska användas för järnvägsändamål tas i 

anspråk med äganderätt och det bildas en järnvägsfastighet enligt LBJ. Innan LBJ 

upprättades år 1995 användes Expropriationslagen (1972:719) för tvångsförvärv av 

mark för järnvägar.  

För att få äganderätt till den mark som behövs för att bilda en järnvägsfastighet 

genomförs i första skedet oftast ett köp av del av den mark som ska ingå. Därefter 

fastighetsreglerar infrastrukturförvaltaren till sig ytterligare mark som behövs för att 

bilda den långsmala järnvägsfastigheten. I det fallet sker markåtkomst för järnvägen 

enligt Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988). Fastighetsreglering kan ske med 

tvång eller genom överenskommelse med fastighetsägare. Detta är reglerat i 5 kap 
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8b§ FBL där det beskrivs hur mark, som enligt LBJ får inlösas för järnvägsändamål, 

får överföras genom fastighetsreglering. Enligt Norell (2007) går det även att få 

markåtkomst med tvång genom ett domstolsförfarande dock är det förfarande 

ytterst ovanligt. Tvångsförvärv av mark sker genom expropriation enligt ExprL. 

Vidare skriver Norell (2007) att markåtkomst för järnväg vanligen sker genom 

överenskommelse med fastighetsägare.  

2.3 Trafikverkets avvecklingsrutin för järnvägar 

Följande avsnitt baseras på information från Trafikverkets avvecklingsrutin av 

järnväg (Trafikverket, 2014). Avveckling av järnvägar som ägs av Trafikverket 

genomförs efter en utarbetad avvecklingsrutin som tagits fram med hjälp av 6 kap 

Järnvägsförordningen (SFS 2004:526). Syftet med avvecklingsrutinen är enligt 

Trafikverket att få en enhetlig tillämpning av regelverket kring avveckling av 

järnvägar. Järnvägsanläggningen avvecklas när den inte längre anses 

vara samhällsekonomiskt - eller företagsekonomiskt lönsam. Detta brukar 

genomföras när Trafikverket ser att underhållspengarna inte gör någon nytta, när de 

underhåller otrafikerade banor.  

Avvecklingen av en sådan järnvägsanläggning sker förenklat genom följande tre steg: 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Förenklad illustration av de tre steg som ingår i Trafikverkets avvecklingsrutin. 

 

 

 

2.3.1 Upphörande av underhåll 

Beslut om upphörande av underhåll kan fattas av Trafikverket på delar av 

järnvägsnätet som förvaltas av staten. Ett sådant beslut kan bli aktuellt när trafiken är 

av obetydlig omfattning enligt 6 kap 4§ JVF. Att trafiken är av obetydlig omfattning 

har Trafikverket tolkat som att det innebär att det inte är samhällsekonomiskt 

motiverat att behålla järnvägen. I det fall det finns oklarheter om trafiken är 

2.Nedläggning 
1.Upphörande 

av underhåll 
3.Rivning 
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obetydlig ska frågan utredas. I vissa fall upprättar regionchefen för Trafikverket en 

samlad effektbedömning samt en samhällsekonomisk kalkyl för att avgöra om 

trafiken är obetydlig.  

Innan beslutet fattas måste Trafikverket skicka ut en remiss till berörda parter, till 

bland annat länsstyrelser, kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och 

järnvägsföretag enligt 6 kap 4§ JVF. Utöver dessa ska remiss även skickas ut till 

Försvarsmakten, branschföreningen Tågopperatören och museiföreningar som har 

trafikerat banan m.m. enligt Trafikverkets avvecklingsrutin. Syftet med remissen är 

att lyfta alla frågor som berör järnvägssträckningen och behovet av denna. 

Trafikverket har ett visst antal frågor som alltid bör tas upp. De håller även ett 

internt samråd för att fastställa om järnvägen behövs i dag eller i framtiden. 

Trafikverkets styrelse beslutar om underhållet ska upphöra vilket inte går att 

överklaga, enligt 6 kap 13§ JVF.  

2.3.2 Nedläggning 

Tre år efter att beslut har tagits om att underhåll ska upphöra på del av järnvägsnätet 

får Trafikverket besluta om nedläggning i enlighet med 6 kap 6§ JVF. Det är 

Trafikverkets styrelse som beslutar om nedläggning. Ett sådant beslut gäller 

omedelbart om inte annat anges i beslutet. Innan ett beslut tas om nedläggning ska 

Trafikverket höra försvarsmakten och övriga totalförsvarsmyndigheter, berörda 

regionala kollektivtrafikmyndigheter samt järnvägsföretag som bedriver eller har 

bedrivit trafik på den avsedda delen under de senaste åren. Trafikverket genomför 

även samråd med Transportstyrelsen. Slutligen ska även Trafikverket informera 

berörda länsstyrelser, kommuner samt branschföreningen Tågoperatörerna, 

underhållsentreprenörer samt museiföreningar som någon gång har trafikerat banan 

med fordon. Ett nedläggningsbeslut kan överklagas till regeringen enligt 6 kap 13§ 

JVF och överklagandetiden är tre veckor från beslutet för myndigheter och tre 

veckor från dagen för delgivning för övriga. Nedläggningsbeslutet skickas till de som 

varit remissinstanser i förfarandet och Trafikverket får avgöra i varje fall om någon 

mer bör ta del av beslutet.  

2.3.3 Rivning 

Vid rivning av anläggning krävs en anmälan till Transportstyrelsen angående 

åtgärden. Det eftersom att förändringen ska godkännas av Transportstyrelsen. En 

anmälan och ett eventuellt godkännande ska genomföras innan den fysiska 

förändringen av anläggningen. 

För att kunna genomföra rivning av en nedlagd järnväg krävs förutsättningen att 

beslut om nedläggning vunnit laga kraft. Efter ett sådant beslut ingår inte längre 

banan i de spåranläggningar som staten äger, och det är upp till Trafikverket att 
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antingen riva anläggningen eller erbjuda intressenter den tidigare anläggningsdelen. 

Behovsaspekten av spåren i dagsläget och i framtiden ska ha bedömts i tidigare 

processer, i processen för upphörande av underhåll och beslut om nedläggning. I det 

fall det är ett äldre beslut kan det behövas ses över ytterligare en gång. 

Trafikverket får inte riva överblivna spår om dessa kan tänkas ha ett värde i 

framtiden, exempel på det skulle kunna vara för uppställning av vagnar med skador 

eller i samband med underhålls- och investeringsarbeten. Likaså ska inte mark säljas 

om den kan tänkas bli viktig och nyttig i framtiden. Utöver det finns även 

möjligheten att andra är intresserad av att ta över banan och spåren för turisttrafik. 

Det medför att aspekten för framtidens behov är viktig att beakta innan ett beslut 

om rivning tas. När det fattats ett nedläggningsbeslut är det därför viktigt att skicka 

det till bland annat Museibanornas riksorganisation (MRO) och Järnvägshistoriska 

riksförbundet (JHRF). Det för att ge organisationer och förbund som möjligtvis kan 

vara intresserade av anläggningen och banan att ta upp frågan om att ta över 

anläggningen för att till exempel bedriva museitrafik. Detta medför med andra ord 

att innan ett rivningsbeslut tagits kan frågan åter bli aktuell. I det fall det inte 

inkommit något bra förslag kan rivningsprocessen påbörjas, dock med förutsättning 

att villkoren för nedläggning är uppfyllda. Det är regionchefen som tar beslut om att 

anläggningen ska rivas. Utredning inför- och verkställande av rivning ansvarar 

regionchefen för om det bestäms tidigare.  

Innan en rivning kan genomföras och bli aktuell krävs att miljöutredning genomförs. 

Det gäller bland annat utredning av förekomsten av förorenade områden och om 

rivningen medför att förorenat område innebär en icke acceptabel risk för hälsan och 

miljön för människor. Det gäller även utredning av förekomsten av förorenat 

material som t.ex. Kablar i banvallen. Det finns med andra ord ett antal punkter 

som kräver utredning innan rivning kan påbörjas.  

2.3.4 Slopning 

Slopning är ett förfarande som Trafikverket tagit fram internt för avveckling av delar 

av järnvägsnätet som staten äger. Det förfarandet används när bestämmelserna om 

upphörande av underhåll samt nedläggning av järnväg enligt 6 kap 4§ och 6§ JVF 

inte anses nödvändiga. Enligt Trafikverkets avvecklingsrutin kan slopning bli aktuellt 

när förändringen i järnvägsnätet inte påverkar prestanda och framkomlighet samt när 

det inte anses påverka järnvägsföretag, järnvägsverksamhet eller försvarsmakten.  

Slopning ska användas med försiktighet och endast tillämpas när förändringen anses 

oväsentlig och liten. Förändringen ska heller inte påverka det övriga järnvägsnätets 

kvalitet och kapacitet. Ett exempel där slopning kan användas är vid nybyggnation 

när ett gammalt järnvägsspår tas bort, men samtidigt ersätts med ett annat i nästan 

exakt samma sträckning. Från Trafikverkets sida är det viktigt att, innan beslut om 
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både slopning och upphörande av underhåll fattas, utreda förutsättningarna kring 

järnvägen och säkerställa att den inte behövs i framtiden. Innan ett slopningsbeslut 

fattas ska även samråd hållas både internt och externt med berörda parter. En remiss 

ska skickas ut vid slopningsförfaranden, här tillämpas i stort sett samma regler som 

när en remiss ska skickas ut innan beslut om upphörande av underhåll. Ett 

slopningsbeslut kan inte överklagas och beslutet måste följa Trafikverkets 

avvecklingsrutin.  

2.4 Olika sätt att ändra markanvändning  

Som tidigare nämnt finns det utmaningar med nedlagda järnvägar som inte längre är 

i bruk på grund av att underhåll förbises. Detta medför möjlighet för forskning kring 

nedlagda järnvägar vad gäller både intresset att använda marken samt hur ändrad 

markanvändning kan ske på ett effektivt sätt för att tillgodose intresset. Nedan 

presenteras relevanta åtgärder för att möjliggöra ändrad markanvändning enligt 

gällande lagar.  

2.4.1 Köp 

Ändring av markanvändningen kan ske i samband med överlåtelse enligt Jordabalken 

(SFS 1970:994). Det innebär att den långsmala järnvägsfastigheten överlåts i sin 

helhet och därmed möjliggörs annan markanvändning.   

2.4.2 Fastighetsreglering 

Det är möjligt att ändra markanvändningen av en järnvägsfastighet i samband med 

att mark överförs till en eller flera fastigheter, genom fastighetsreglering, för att 

skapa en annan användning enligt FBL.  

Fastighetsreglering genomförs enligt Fastighetsbildningslagens femte kapitel. För att 

fastighetsbildning ska kunna ske krävs det att Fastighetsbildningslagens villkor i 

tredje kapitlet uppfylls, vilka berör både allmänna lämplighets- och planvillkor. När 

fastighetsbildning ska genomföras måste det ske så att varje fastighet som berörs av 

den planerade åtgärden blir med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga 

förutsättningar varaktigt lämpad för sitt ändamål (FBL 3 kap 1§). Fastighetsreglering 

får ske endast om fördelarna med regleringen överväger kostnader och olägenheter 

som regleringen för med sig och under förutsättning att lämpligare 

fastighetsindelning eller en mer ändamålsenlig markanvändning kan vinnas av 

åtgärden enligt 5 kap 4§ FBL. 

2.4.3 Gemensamhetsanläggning 

En gemensamhetsanläggning får inrättas för flera fastigheter gemensamt och som 

tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse, fråga om anläggning får prövas vid 
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en förrättning enligt 1§ Anläggningslagen (SFS 1973:1149). Enligt 12§ AL får mark 

eller utrymme för en gemensamhetsanläggning tas i anspråk på den fastighet som ska 

delta i anläggningen eller på annan fastighet, om det inte orsakar synnerligt men för 

fastigheten. Gemensamhetsanläggningen och rätt till utrymme är samfällda för det 

fastigheter som deltar i anläggningen och inlöst mark är samfälld för de fastigheter 

som deltar i anläggningen enligt 14 § AL. Enligt samma paragraf utgör det 

deltagande fastigheterna en särskild samfällighet för anläggningens utförande och 

drift. 

Det innebär att AL också kan användas för att ändra markanvändningen på en 

järnvägsfastighet. Ett exempel är om det finns ett intresse från flera fastighetsägare 

att anlägga en skogsbilväg på den nedlagda järnvägen, de har då möjlighet att 

upprätta en gemensamhetsanläggning enligt AL. 

2.4.4 Servitut 

Servitut ger rätt för en fastighet att använda en annan fastighet för ett specifikt 

ändamål, t.ex. Väg. Servitut kan enligt FBL 5 kap 1§ p.4 bildas, ändras eller 

upphävas. Det innebär att det går att använda denna upplåtelseform för att ändra 

markanvändningen på en järnvägsfastighet.  

Det finns två typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Avtalsservitut är 

privat upprättade avtal mellan fastighetsägare som upprättas enligt JB medan 

officialservitut är vanligen upprättade av en förrättningslantmätare i en 

lantmäteriförrättning och upprättas enligt FBL. De båda typerna av servitut är 

kopplade till fastigheten och båda är juridiskt gällande. Servitut kan också bildas för 

att bygga väg över en annan fastighet eller att använda befintlig väg enligt 49 § AL. 

Det får enbart ske om det är av väsentlig betydelse för att tillgodose behovet av väg, 

om det av särskilda skäl är lämpligare än att bilda en gemensamhetsanläggning eller 

att ansluta fastighet till en redan befintlig anläggning eller att det inte medför 

synnerligt men för den upplåtande fastigheten eller för annan fastighet som har rätt 

att använda vägen, enligt 49 § AL.  

2.4.5 Nyttjanderätt och arrende  

Nyttjanderätt innebär rätt för en person att vistas och använda en fastighet på ett 

visst sätt, detta regleras i JB. Arrende är en typ av nyttjanderätt som kan upprättas 

enligt JB. Det finns fyra olika arrenden, jordbruksarrende, bostadsarrende, 

anläggningsarrende, lägenhetsarrende. I det här fallet är det inte aktuellt med varken 

bostadsarrenden eller jordbruksarrende. På en nedlagd järnväg skulle till exempel 

ändring av markanvändningen kunna ske genom att upplåta ett lägenhetsarrende 

eller eventuellt ett anläggningsarrende. 
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Enligt JB kan ett lägenhetsarrende upplåtas när jord upplåts på arrende för annat 

ändamål än jordbruk och upplåtelsen inte kan anses vara ett anläggningsarrende eller 

ett bostadsarrende. Ett anläggningsarrende kan upplåtas när jord upplåts på arrende 

för annat ändamål än jordbruk och som innebär att arrendatorn enligt 

upplåtelseavtalet har rätt att för förvärvsverksamhet på arrendestället uppför eller 

bibehålla en byggnad. 

2.5 Exempel på ändrad markanvändning 

Ändring av markanvändningen på nedlagda järnvägar har tidigare genomförts, vilket 

innebär att det finns ett antal exempel på hur förfarandet kan se ut samt exempel på 

hur marken används idag. Klarälvsbanan är ett typfall som tidigare nämnts där en 

järnväg har lagts ned, där markanvändningen har ändrats och istället används som 

cykelled idag (Klarälvsbanan, u.å.). På 1970-talet ägdes och förvaltades 

transportnätet av Uddeholm AB (Bergsmän bruksfolk, u.å.). Idag återfinnas 

information om att varje enskild kommun äger och förvaltar den del av 

Klarälvsbanan som passerar genom kommunen (Klarälvsbanan, u.å.). Ett ytterligare 

typfall är Dellenbanan som förvaltas av en ideell förening vid namn Dellenbanans 

vänner. De äger även ett aktiebolag som heter Dellenbanan AB. Bolaget förvaltar de 

delar av järnvägen som har bevarats som museijärnväg där museitrafik och 

cykeldressiner finns (Dellenbanansvänner, u.å.). För att kunna nyttja järnvägen för 

ändamålet har ett nyttjanderättsavtal upprättats med Trafikverket som äger 

järnvägsfastigheten (Dellenbanans vänner, u.å.).   

Det som skiljer Klarälvsbanan från Dellenbanan är att spåranläggningen är helt 

borttagen på Klarälvsbanan medan Dellenbanan istället är en järnväg som bevarats 

och där spåranläggningen finns kvar och där vissa delar av spåranläggningen används 

för annat ändamål. En ytterligare skillnad är ägarförhållandet. Klarälvsbanan ägs och 

förvaltas av de berörda kommunerna medan Dellenbanans vänner har ett 

nyttjanderättsavtal med Trafikverket för att använda järnvägen. 

2.6 Tidigare forskning och examensarbeten 

Tidigare forskning som behandlat ämnet har återfunnits i en begränsad omfattning. 

Några fåtal vetenskapliga artiklar från andra delar av Europa har hittats där forskning 

på övergivna och nedlagda järnvägar har genomförts.  

I en artikel skriven av Di Ruocco, Sicignano, Fiore och D`Andria (2016) står det 

beskrivet om övergivna järnvägar och järnvägsstationer i Italien. Idag finns det 

omkring 2000 kilometer inaktiva järnvägar i Italien där många delar står och 

förfaller. Di Ruocco et al. (2016) skriver att det är ett problem och att dessa platser 

bör utnyttjas på ett bättre sätt. Vidare skriver de om exempel från andra delar av 

Europa och världen där alternativa lösningar för dessa platser har utformats. Några 
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länder i Europa använder de gamla järnvägsspåren till cykelleder och de gamla 

stationshusen har använts till hotell, restauranger och vandrarhem. Vidare skriver de 

att det behövs en hållbar strategi för att omvandla dessa områden, för att ta hänsyn 

till landskapet, miljön men även för att behålla det arkeologiska arvet som dessa 

järnvägar och järnvägsstationer medför. Det skulle även gynna landets ekonomi då 

det skulle kunna bidra till en ökad turism. Alternativ markanvändning för nedlagda 

järnvägar är något som kan diskuteras vidare utifrån denna artikel.   

Feretti och Degioanni (2017) skriver att det skulle vara en fördel om det gick att 

återanvända vanskött infrastruktur som avyttrade järnvägar. Vidare skriver de att det 

skulle ge möjlighet till fler resor med låga koldioxidutsläpp vilket skulle gynna 

miljön. I detta sammanhang syftar det framförallt på att övergivna järnvägar skulle 

kunna byggas om för cykel- och gångtrafik. Att använda befintliga tåglinjer för 

ombyggnation till gång- och cykelleder kräver inte lika mycket underarbete som det 

skulle göra att bygga nya leder från grunden. Feretti och Degianno (2017) menar 

dock att hur och på vilket sätt övergivna järnvägar ska användas medför komplexa 

beslutsproblem med heterogena effekter. Det kan vara svårt att nå ett enhetligt 

beslut hur de övergivna järnvägarna ska användas då det finns många sakägare som 

har olika åsikter. De anser trots allt att det är ett väldigt aktuellt problem världen 

över och processen för hur alternativa användningar av övergivna järnvägar måste 

effektiviseras. Artikeln visar på att övergivna järnvägar kan nyttjas på ett betydligt 

mer hållbart, miljömässigt och samhällsekonomiskt sätt än vad det gör idag. Därmed 

relaterar denna artikel också till ämnet inom studien. 

En annan vetenskaplig artikel som återfunnits behandlar övergivna anläggningar och 

hur dessa påverkar omgivningen. I artikeln beskrivs de effekter övergivna ledningar 

och gemensamhetsanläggningar har på omgivningen. Paasch, Walfridsson, Eriksson, 

Hedlund och Juric (2017) skriver att det finns problem med övergivna ledningar och 

gemensamhetsanläggningar i Sverige. De anser att det i Sverige finns en bristfällig 

lagstiftning kring vem och hur dessa anläggningar ska tas bort, samt hur processen 

ska gå till. När det gäller ledningsrätter kan det vara svårt att få tag på 

rättighetshavarna eftersom företaget kan ha varit upplöst sedan länge och därmed 

ansvarar ingen för anläggningen. Vidare skriver Paasch et.al (2017) att dessa 

anläggningar kan skapa stora olägenheter för fastighetsägare och boende i 

närområdet. Det kan till exempel innebära stora kostnader för att avlägsna 

anläggningen eller kostnader för att rättighetshavaren ska ta bort den. 

Anläggningarna kan även utgöra en fara för människors hälsa, säkerhet och miljö. 

Denna artikel ger en inblick hur övergivna anläggningar kan påverka fastigheter i 

närområdet. Skillnaden mellan artikeln och denna studie är att studien avser en 

fastighet för järnvägsändamål där anläggningen och fastigheten ägs av samma person. 

Det är med andra ord ingen annan som äger anläggningen. I artikeln är det däremot 
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skillnad på vem som äger fastigheten och vem som äger anläggningen på grund av att 

ledningsrätt är en rättighetsupplåtelse.   

Jonsson (2013) ger i sitt examensarbete ett förslag på att gamla järnvägar i städer 

kan nyttjas för att tillföra gröna miljöer och därmed bidra till en förbättrad 

stadsmiljö. Hon utgår från ett exempel från staden Söderhamn där det idag går en 

gammal järnväg genom centrum. Vidare skriver Jonsson (2013) att det för 

längesedan konstaterats att gröna miljöer har en positiv inverkan på människors hälsa 

samt att det ger en trivsam miljö i stadskärnan. Därför föreslår Jonsson att den 

gamla järnvägen som går genom Söderhamns centrum kan omvandlas till en 

promenadpark. I examensarbetet beskrivs detta som ett av sätten att kunna nyttja 

"bortglömda områden" för att skapa nya platser och därmed generera mervärde för 

staden och dess invånare. Examensarbete visar alltså på ett exempel för alternativa 

användningar av nedlagda järnvägar vilket är relevant i den här studien. 



 

 
13 

3 Metod 

För att besvara forskningsfrågorna har intervjuer använts som forskningsmetod. 

Intervjuerna som har genomförts är kvalitativa och ett generellt mål för kvalitativ 

forskning är att utifrån respondenternas sociala verklighet få insikt i olika situationer 

och fenomen i deras liv (Dalen, 2007). Bengtsson (2016) beskriver att varje 

forskningsstudie är unik och att det inte finns en perfekt utformad studie, alla 

studier stöter på hinder längs vägen. Huvudfrågorna vid planering av en studie är 

vilka ekonomiska resurser som finns, tiden som finns till förfogande samt 

ansträngningen från forskarnas sida att bilda en uppfattning av det som ska studeras. 

Bengtsson (2016) menar därför att forskaren måste genomföra en noggrann och 

detaljerad planering för att kunna skapa den bästa studieformen utifrån de 

förutsättningar som finns. Författarna till denna studie har utifrån det valt intervjuer 

som metod och anser att det är mest optimalt för just den här studien. Personer som 

intervjuats har utgjorts av ett antal personer längs de fyra utvalda järnvägarna samt 

myndigheter, kommuner och en ideell förening.  

Studien avser att besvara två frågeställningar. Den första frågeställningen är tänkt att 

besvara hur intresset ser ut att nyttja järnvägsfastigheter som inte längre används för 

sitt ändamål. Den andra frågeställningen ska besvara hur ändrad markanvändning kan 

ske på ett effektivt sätt enligt gällande lagar.  

3.1 Identifiering av nedlagda järnvägar  

Som ett första steg i studien har fyra järnvägar identifierats. Två nedlagda järnvägar, 

en järnväg där Trafikverket tagit beslut om att underhåll ska upphöra samt en helt 

avvecklad järnväg. Det finns ett flertal järnvägar som inte används för sitt ändamål i 

Sverige, men eftersom att den här studien är kvalitativ valdes fyra järnvägar ut för 

att studera dessa närmare. Fyra järnvägar ansågs inom angiven tidsram kunna ge en 

bra svarsmättnad för ämnet som studien avser. Identifiering genomfördes genom 

självständigt sökande samt genom kontakt med Skogsstyrelsen. 

Det självständiga sökandet började med att i sökmotorn Google skriva in “Nedlagda 

järnvägar”. Genom sökningen hittades en länk vid namn “Banguide-Nedlagda banor-

Jarnvagar.net”. Inne på hemsidan jarnvagar.net användes sökfunktionen med 

sökordet “nedlagda järnvägar”. Det första resultatet visade på “Nedlagda banor” 

vilken valdes. På den sidan fanns vidare en länk till “Historiskt.nu” och där fanns 

ytterligare en länk vid namn “Normalspåriga järnvägar” som ledde vidare till en lista 

på normalspåriga järnvägar. I listan valdes en järnväg ut på grund av att den låg i 

närheten av författarnas studieort. Det för att underlätta eventuellt kommande 

intervjuer på plats. Genom att klicka på länken kom en ny lista upp med olika flikar 

gällande den sträckningen. Längst ned på listan fanns en länk som ledde vidare till en 
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ideell förenings hemsida som har intresse för den sträckningen. Järnvägssträckningen 

ansågs lämplig att studera efter att författarna läst om både den ideella föreningen 

och den aktuella sträckningen. 

Nästa nedlagda järnväg identifierades genom att kontakta Skogsstyrelsen via mail. En 

kontaktperson svarade och meddelade att frågan hade skickats vidare inom 

myndigheten. Frågan som skickades var om myndigheten känner till några 

fastighetsägare som berörs av en nedlagd järnväg. Ett svar kom senare från en 

medarbetare på Skogsstyrelsen där hen skriver via mail att hen äger en fastighet som 

berörs av en nedlagd järnväg. Den järnvägen valdes då ut för att studeras närmare. 

Den tredje nedlagda järnvägen identifierades genom ett besök hos Skogsstyrelsen i 

samband med intervjun som hölls med medarbetaren på myndigheten. Med hjälp av 

skogsstyrelsens kartor kunde medarbetaren söka fram ytterligare en nedlagd järnväg. 

Den fjärde järnvägen som identifierades, vilken är Klarälvsbanan, är helt avvecklad 

och används idag för annat ändamål. Denna togs med i urvalet för att kunna visa på 

exempel på att ändrad markanvändning av en avvecklad järnväg har skett och för att 

få svar på om ändrad markanvändning genomfördes på ett effektivt sätt. 

Klarälvsbanan identifierades genom kontakt med lärare och handledare på 

Högskolan i Gävle.  

Det urval som ovan angivits är ett så kallat snöbollsurval som innebär att urvalet sker 

genom kontakt med en person som hänvisar till nästa person som kan vara relevant 

för studien (Denscombe, 2000). Urvalet växer med andra ord som en snöboll i takt 

med att fler personer kontaktas. Metoden är att rekommendera för mindre 

forskningsprojekt då det underlättar vid uppbyggnad av ett rimligt stort urval 

(Denscombe, 2000). 

Utifrån identifieringen var det möjligt att hitta markägare och en ideell förening som 

möjligtvis har ett intresse av att använda dessa järnvägar för andra ändamål. Även 

kommuner som förvaltar Klarälvsbanan, som möjligen kunde svara på frågan om 

ändrad markanvändning skedde på ett effektivt sätt vid bildandet av gång- och 

cykelleden. Informationen gav en bra grund för att skapa intervjufrågor till möjliga 

intressenter.  

3.2 Intervjuer  

För att kunna svara på frågeställningarna genomfördes semistrukturerade intervjuer. 

Det innebär att ett visst antal frågor har förberetts innan intervjun samt att ämnet 

för intervjun är förutbestämt. Intervjufrågorna behöver dock inte ställas i den 

ordning som var planerad från början samt att andra frågor som dyker upp under 

intervjun kan ställas. En semistrukturerad intervju ger möjlighet för respondenten 

att komma med egna tankar och reflektioner (Dalen, 2007). Intervjuerna var så 
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kallade panelintervjuer vilket innebär att det är två eller flera personer som 

intervjuar (Kylén, 2004). 

Intervjuer valdes som metod framför enkätundersökning då det ansågs mest relevant 

eftersom att en enkätundersökning ger begränsade svar, medan intervjuer ger 

möjlighet till ytterligare frågor samt diskussion vilket anses viktigt i den här studien. 

3.2.1 Urval 

För att få tillförlitliga svar på de frågeställningarna som ska besvaras valdes ett antal 

intervjupersoner ut. Urvalet av intervjupersoner baserades på den tidsram som var 

given för studien eftersom att bearbetning av insamlade data från intervjuerna är 

tidskrävande. Med det som grund har totalt nio intervjupersoner valts ut. Fyra av 

dessa respondenter har besvarat intervjufrågor med tyngdpunkt kopplad till den 

första frågeställningen. Det gäller markägare som berörs av nedlagda järnvägar som 

går genom deras fastighet och som möjligtvis har ett intresse av att nyttja dessa för 

andra ändamål samt en förening som har ett intresse i järnvägar som idag inte nyttjas 

för sitt ändamål. Resterande fem har besvarat intervjufrågor med tyngdpunkt 

kopplad till den andra frågeställningen som berör effektiviteten av ändrad 

markanvändning. I detta fall har två kommuner, två myndigheter och en markägare 

intervjuats. Det innebär att alla respondenter har svarat på frågor kopplade till båda 

frågeställningarna men med tyngdpunkt enligt ovan.  

Urvalet av markägare som intervjupersoner kunde, efter identifiering av de nedlagda 

järnvägarna, väljas ut utifrån den nedlagda järnvägens sträckning. Det genomfördes 

med hjälp av Lantmäteriets karttjänst “Kartsök och ortnamn” samt med hjälp av 

fastighetssök på Metria. Kontaktuppgifter kunde sedan återfinnas på Hitta.se.  

Eftersom att stora delar av järnvägsnätet ägs av Trafikverket angås det viktigt och 

relevant att hålla intervju med lämplig person som arbetar på myndigheten. På 

Trafikverket finns en enhet för planering av lågtrafikerade järnvägar och nedläggning 

av sträckor. Det var därför lämpligt att i denna studie intervjua sakkunniga på 

avdelningen angående frågor som berör nedlagda järnvägar. Kontakten med den 

utvalda intervjupersonen på Trafikverket skedde via mail.   

För att få en ytterligare synvinkel på hur ändrad markanvändning kan ske på ett 

effektivt sätt har intervju genomförts med en förrättningslantmätare som arbetar 

med järnvägsärenden på Lantmäteriets division för fastighetsbildning. Det för att 

kunna ge svar på vilka de effektivaste sätten är för att ändra markanvändningen av 

nedlagda järnvägar enligt lag, som grundas i eventuella intressen för att ändra 

markanvändning från tidigare intervjuer. Kontakt med förrättningslantmätaren 

skedde via mail. 
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De två kommuner som har valts ut för intervjuer förvaltar delar av Klarälvsbanan. 

Klarälvsbanan är en nedlagd järnvägssträckning som idag används som gång- och 

cykelväg och led. Vilket gör att det är ett praktiskt exempel på att ändrad 

markanvändning av järnvägsfastigheter tidigare har skett. Där av kan de bidra med 

information om hur avveckling kan ske på ett effektivt sätt. Kontakt med de 

kommuner som valdes ut för intervju skedde via mail. Författarna ansåg att två 

kommuner räckte för att besvara frågorna angående Klarälvsbanans bildande samt 

effektiviteten av bildandet. Intervju med två kommuner ansågs kunna ge 

svarsmättnad vilket innebär att intervjuer med flera kommuner som förvaltar banan 

inte skulle ge någon ny information.  

Intervjuerna med myndigheter, kommuner, en förening och markägare ger flera 

infallsvinklar och svar ur olika perspektiv. Något som också leder till ett säkrare och 

mer trovärdigt resultat efter bearbetning av data. Det är ett urval för intervjuer som 

förväntas ge svarsmättnad. 

3.2.2 Genomförande 

Frågorna till intervjuerna skickades ut via mail innan intervjuerna skulle hållas. Det 

för att respondenterna skulle känna sig förberedda och trygga med de frågor som 

skulle ställas. I mailet informerades de även om intervjuns längd och de tillfrågades 

även om medgivande för ljudupptagning på intervjun. 

Flertalet av intervjuerna hölls via telefon men några genomfördes även genom ett 

fysiskt möte. Irvine, Drew, Sainsbury (2012) skriver att fördelarna med 

telefonintervju är besparing av tid samt resekostnader. Det innebär att det är möjligt 

att lägga mer tid på annat i sin forskningsstudie. De skriver vidare att fördelarna med 

att hålla intervjuerna under ett fysiskt möte är att det skapar en rik kvalitativ data 

där det är möjligt att skapa stor förståelse för respondenten och svaren som ges. 

Med tanke på den tid som är avsatt för examensarbetet ansågs telefonintervjuer mest 

lämplig för de intervjuer som hölls med respondenter på längre avstånd.  

3.2.3 Intervjustruktur 

Kylén (2004) skriver att intervjuer kan följa en så kallad trattmodell. Modellen är 

tänkt att ge en bild över hur en intervju kan genomföras och läggas upp. Den 

används ofta som en grund för intervjun men avvikelser från modellen är vanligt 

förekommande. Trattmodellen är uppdelade i sex steg som redovisas nedan.  

 

Öppning  Här presenterar sig intervjupersonerna och berätta syftet 

med intervjun. De informerar om hur upplägget ser ut samt 

hur lång tid intervjun kommer att ta. De förklarar också vad 
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svaren från intervjun kommer att användas till samt hur de 

antecknar.    

 

Fri berättelse  De som intervjuar ställer sedan sina intervjufrågor och den 

intervjuade svarar fritt. För att få den intervjuade så aktiv 

som möjligt är det bra om intervjuaren är så tyst som möjligt 

mellan frågorna. Det är bra om intervjuaren nickar och visar 

att den lyssnar under hela intervjun. Undvik frågor som bara 

ger svaret ja eller nej, ställ i så fall en ledande fråga direkt 

efter.  

 

Precisering   Efter att den intervjuade fått svara fritt ska intervjuaren se 

till att den får konkreta svar och att de blir så exakta som 

möjligt. Precisering kan bland annat innebära att de vill ha 

exempel och en mer ingående beskrivning.  

 

Kontroll  Intervjuaren kontrollerar svaren närmare om det finns några 

oklarheter. Det kanske har kommit upp motstridiga uppgifter 

under intervjun. Ett sätt att kontrollera är att upprepa det 

den intervjuade har sagt med egna ord och se om det 

stämmer.  

 

Information  slutet på intervjun där intervjuarna gör en 

snabbsammanfattning av de noteringar som tagits under 

intervjun. Vidare ska intervjuarna informera om den 

pågående undersökningen samt ge respondenten möjlighet 

att ställa frågor om studien.  
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Avslutning  Avslutar intervjun och tackar för hjälpen. Här berättar 

intervjuarna vad som kommer att hända i nästa steg. Frågor 

om vidare kontakt tas upp här 

3.3 Etiskt övervägande  

Innan varje intervju påbörjades informerades respondenterna om att de kommer 

vara anonyma i studien. De tillfrågades även om ljudupptagning var acceptabelt för 

att underlätta författarnas kommande arbete med insamlade data. Respondenterna 

fick då möjligheten att svara ja eller nej på frågan. Utöver det gavs information om 

hur arbetet skulle publiceras för att ge respondenterna möjlighet att ta del av 

resultatet som de bidragit till i och med intervjuerna. 

3.4 Aspekter på miljö och hållbar utveckling  

Hållbar utveckling har beaktats i samband med att nedlagda järnvägar studeras. Av 

de 17 mål gällande hållbar utveckling som FN – förbundet (u.å.) har utformat 

kommer målet som behandlar hållbara städer och samhällen att beröras och relateras 

till i denna studie. Målet kan relateras till ämnet för denna studie eftersom att 

studien kan bidra till en hållbarare samhällsutveckling. Att undersöka nedlagda 

järnvägar och på vilket sätt de kan användas mer hållbart och effektiv är ett steg 

närmare ett hållbart samhälle.  
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4 Resultat 

I detta avsnitt presenteras intervjusvaren från markägare, kommuner, Trafikverket, 

Lantmäteriet och en förening med intresse för järnvägar. På grund av att 

intervjupersonerna är anonyma benämns respondenter för markägare nedan som 

markägare 1 - 4, respondenter för kommunerna som kommun 1 - 2, föreningen 

med intresse för järnvägar som ideell förening, respondenten från Trafikverket med 

myndighetsnamnet och respondenten från Lantmäteriet benämns med yrkestiteln. 

4.1 Intresset att nyttja nedlagda järnvägar  

Nedan presenteras resultat från de intervjuer som framförallt har besvarat 

frågeställningen: Hur ser intresset ut att nyttja järnvägsfastigheter som inte längre 

används för sitt ändamål? 

4.1.1 Markägare 1 

Markägare 1 äger en skogsfastighet i Östergötland som berörs av en järnvägsfastighet 

som inte längre används för sitt ändamål. Fastigheten består av fem skiften. Den 

ursprungliga järnvägsfastigheten sträcker sig igenom två av fem skiften. På det ena 

skiftet används marken, där den nedlagda järnvägen var belägen, som bilväg. På det 

andra skiftet har ingen ändrad markanvändning skett, rälsen är borttagen men det 

finns fortfarande stängsel kvar längs med järnvägsfastigheten. 

Bilvägen som går igenom ett av skiftena ägs idag av privatpersoner och på det skiftet 

där markanvändningen inte ändrats är en kommun ägare. Markägare 1 är intresserad 

av att använda sträckan som kommunen äger som drivningsväg för skogsproduktion. 

Under de år som markägare 1 ägt fastigheten har hen försökt ändra 

markanvändningen vid tre tillfällen, alla gånger genom köp. Första köptillfället ägde 

rum under 1990-talet. Kommunen ville då sälja marken för industrimarkspris som 

på den tiden var mer än tio gånger av värdet för skogsmark. Priset för marken ansågs 

då vara för högt samt att var det osäkert kring ansvar för föroreningar i marken och 

därför genomfördes inget köp. Under 2000-talet uppstod ett nytt tillfälle att 

förvärva marken från kommunen. Denna gång ville kommunen genomföra ett 

markbyte med markägaren, vilket inte heller var intressant. Detta eftersom att 

marken där järnvägsfastigheten ligger är obetydlig i förhållande till den mark som 

kommunen ville byta mot. Tredje köptillfället skedde under de senaste två åren då 

markägaren för egen räkning kontaktade kommunen för att köpa marken. 

Kommunen tackade nej eftersom att de planerade en cykel- och gångväg på den 

befintliga järnvägsbanken.  
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När järnvägsfastigheten bildades togs marken i anspråk genom expropriation. 

Markägare 1 anser att den exproprierade marken som en gång blev fråntagen hans 

fastighet i första hand skulle återgått till samma fastighet. Det innebär att 

markägaren anser att hen borde fått erbjudande att köpa tillbaka marken innan 

kommunen fick möjlighet att göra det. 

Att ha servitut eller nyttjanderätt är enligt markägare 1 inget alternativ på den delen 

av järnvägsfastigheten som idag används som skogsbilväg och ägs av privatpersoner. 

Detta eftersom att möjligheten att använda vägen finns utan varken servitutsavtal 

eller nyttjanderättsavtal för de få gånger som skogsägaren kör på vägen. Den 

nedlagda järnvägen som inte används för annat ändamål skär rakt igenom 

markägarens fastighet och utgör ett problem i och med att den helt enkelt delar 

fastigheten rakt av. Det är något som kan skapa problem vid bland annat kommande 

försäljning eftersom att en enhetlig fastighet är mer eftertraktad än en delad fastighet 

enligt markägare 1. Fler problem som uppstår i och med att fastigheten delas av den 

nedlagda järnvägen är att rester från järnvägen som t.ex. trummor, har rasat igen 

och dämt vattnet vilket har inneburit att vattnet har stannat och dödat ca ett halvt 

hektar skog. Detta på grund av att underhåll av trummorna förbisetts vilket har 

medfört att de med tiden har satts igen.  

Enligt markägare 1 är det allmänt sett ett problem med nedlagda järnvägar som inte 

används för sitt ursprungliga ändamål. Det är enligt markägaren ett betydande 

skogligt produktionsbortfall som hindrar rationellt brukande samt anses det ur en 

nationalekonomisk synvinkel ge stor ineffektivitet av en värdefull resurs.  

Vid svar på frågan om markägare 1 har någon uppfattning om det finns ett allmänt 

intresse att nyttja nedlagda järnvägar för andra ändamål anser hen att det sannolikt 

finns ett betydande intresse att använda marken för olika ändamål.  

4.1.2  Markägare 2 

Markägare 2 äger en lantbruksfastighet belägen i Hälsingland. Fastigheten består av 

åtta skiften och delar av fastigheten berörs av en järnvägsfastighet som inte används 

för sitt ursprungliga ändamål. Delen av järnvägsfastigheten som sträcker sig genom 

markägarens fastighet är nedlagd och rälsen är helt borttagen, den ägs idag av 

Trafikverket.  

Ägare till grannfastigheter har köpt delar av järnvägsfastigheten och intresse finns 

även hos markägare 2 att köpa delen som skär markägarens fastighet. Markägare 2 

hade för ett antal år sedan kontakt med Trafikverket och Lantmäteriet för att köpa 

mark från järnvägsfastigheten, men fick rekommendationen att vänta tills det var 

aktuellt för markägaren att köpa mer mark då förrättningen skulle bli kostsam för 

enbart den åtgärden. I detta fall var tanken från markägarens sida att ta bort 
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järnvägsbanken och gruset för att sedan göra betesmark för djur, vilket även var 

ändamålet innan järnvägsfastigheten bildades. 

I dag nyttjar markägaren marken trots att det inte finns något nyttjanderättsavtal. 

Djurskötsel bedrivs på fastigheten och djuren går över järnvägsbanken idag. För 

markägarens räkning anses köp vara det bästa sättet för att få tillgång till marken för 

att sedan ändra användningen till betesmark. Det största problemet som uppstått för 

markägaren är att järnvägsbanken idag nyttjas som skoterled. Eftersom att 

järnvägsbanken sträcker sig i höjd med bostadshuset blir detta ett stort 

störningsmoment i vardagen för markägare 2.  

Vid svar på frågan om markägare 2 har någon uppfattning om det allmänt sett finns 

ett intresse att nyttja nedlagda järnvägar för andra ändamål menar markägaren att för 

just den här nedlagda järnvägen har kommunen inte haft någon idé för banvallen. 

Dock hade en turistförening enligt markägaren haft i åtanke att starta dressinåkning 

innan rälsen togs bort. Markägaren säger även att en skoterklubb förmodligen vill 

använda järnvägsbanken permanent som skoterled vilket markägaren i detta fall 

motsätter sig.  

4.1.3 Markägare 3 

Markägaren äger en fastighet i Hälsingland som berörs av en järnvägsfastighet som 

inte används för sitt ursprungliga ändamål. Markägaren tror att järnvägsfastigheten i 

stort sett ser likadan ut idag och att ingen ännu har köpt delar av järnvägsfastigheten. 

Det är Trafikverket som äger järnvägsfastigheten idag. I frågan om det finns ett 

intresse att nyttja den nedlagda järnvägsfastigheten för annat ändamål anser sig 

markägaren ha ett intresse att köpa tillbaka marken från Trafikverket. Det eftersom 

att marken en gång tillhörde markägarens ursprungliga fastighet. Detta intresse 

beror dock mycket på vilka villkor som blir vid köp av Trafikverkets mark. 

Ändamålet skulle i sådant fall vara att återbeskoga viss del av marken för 

skogsproduktion där den nedlagda järnvägen ligger och på andra delar använda det 

som traktorväg. Det är ca 12 - 15 ha av järnvägsfastigheten som går genom 

markägare 3:s fastighet. För att markägare 3 ska kunna tänka sig att köpa delen av 

järnvägsfastigheten som skär hens fastighet krävs det att Trafikverket avvecklar och 

river järnvägen. Intresset för att använda det nedlagda järnvägsområdet i dagsläget, i 

nuvarande skick, är därför marginellt enligt markägare 3. 

Markägaren tror att det skulle underlätta för många, ur den allmänna synvinkeln, 

om den nedlagda järnvägen avvecklas helt och återförs till berörda fastigheter. Detta 

med tanke på att det då skulle bli mer rationellt och enhetligt att använda markerna. 

Markägaren har ingen åsikt gällande det allmänna intresset att nyttja nedlagda 

järnvägar för andra ändamål.  
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4.1.4  Ideell förening med intresse för järnvägar 

Föreningen är intresserad av järnvägar i allmänhet men framförallt av en gammal 

järnvägssträckning som delvis är trafikerad, men där även stora delar är otrafikerad. 

Järnvägen ägs idag av Trafikverket och de har beslutat om att underhållet ska 

upphöra på den sträckan som är otrafikerad.  

Syftet med föreningen är bland annat de trafikpolitiska frågorna som innebär att de 

verkar för att järnvägen ska ligga kvar och att tågtrafiken ska återtas på hela sträckan 

igen. De är inte intresserade av att den ska ligga kvar som minne utan de anser att 

järnvägen ska rustas upp så att godstrafiken kan återupptas på sträckan. Föreningen 

är engagerad i både dagsfärska frågor och även historiska frågor kring järnvägen.  

Föreningen anser att järnvägen ska användas för sitt ursprungliga ändamål. Att 

använda järnvägen som museijärnväg är egentligen inget alternativ om Trafikverket 

beslutar att järnvägen ska läggas ner. Det skulle vara för kostsamt för en ideell 

förening att driva ett järnvägsmuseum på hela sträckan. Privatpersoner kring 

järnvägssträckningen har uttalat sig om att det tycker att järnvägen bör läggas ned 

eftersom att tågtrafiken varit inaktiv under flera år, och därmed bör järnvägen 

nyttjas för andra ändamål. Att bilda en cykel- och gångväg på järnvägssträckningen är 

också något som diskuterats under åren men det är inget som har genomförts 

eftersom att Trafikverket inte tagit något beslut om nedläggning. Föreningen menar 

att det självklart kan finnas positiva effekter med en cykel- och gångbana, de anser 

dock att en järnväg ska användas för det den är avsedd för. Det skulle vara ett 

samhällsekonomiskt slöseri att inte använda järnvägen för tågtrafik enligt ordförande 

i föreningen. Ur ett miljömässigt perspektiv gynnar det miljön att rusta upp 

befintliga järnvägar framför att bygga helt nya menar föreningen. I det fall 

Trafikverket inte vill förvalta järnvägen finns det andra aktörer som kan tänka sig att 

ta över sträckan men finansieringen för upprustning är ett problem.  

Föreningen menar att ett nedläggningsbeslut av sträckan förmodligen skulle innebära 

ett större intresse för att använda marken för andra ändamål, framförallt från 

kommunerna runt om. I och med att ett nedläggningsbeslut tas blir det lättare att 

ändra markanvändningen för intresserade. Det eftersom att järnvägsfastigheter är 

skyddade med ett antal regler innan beslut fattas om nedläggning enligt föreningen. 

Föreningen anser att det inte kostar samhället något att låta järnvägen ligga vilande. 

De menar att pengar ska läggas på nya och större järnvägar men inte på bekostnad av 

mindre järnvägar som också behövs. I frågan om intresse att använda marken för 

andra ändamål skulle föreningen kunna tänka sig att upprätta ett nyttjanderättsavtal 

med Trafikverket för att driva en museijärnväg på en del av sträckan. Deras 

grundfilosofi är dock att rusta upp banan och använda den för sitt ursprungliga 

ändamål, alternativ markanvändning medför att föreningens filosofi motsätts. 
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4.2 Ändrad markanvändning på ett effektivt sätt  

Nedan presenteras resultat från de intervjuer som framförallt har besvarat 

frågeställningen: Hur kan ändrad markanvändning ske på ett effektivt sätt?  

4.2.1 Intervju med samhällsplanerare på Trafikverket 

Respondenten från Trafikverket är samhällsplanerare och arbetar på enheten för 

planering. Respondenten är den som, inom sin region, arbetar mest med avveckling 

av järnvägar. Trafikverkets arbete med järnvägar som inte längre används för sitt 

ändamål är tvådelat. Dels när de bygger nytt och dels när de ligger kvar järnvägar 

sedan gammalt. För det första handlar det om när Trafikverket till exempel vill göra 

en linjerätning för att vinna tid i förhållande till en gammal sträckning, vilket kan 

leda till att den gamla sträckningen ligger kvar. Det bästa sättet för att undvika det 

vore enligt respondenten om de, i det fallet, tar bort den gamla järnvägen i samband 

med projektet för den nya sträckningen. I annat fall ska Trafikverket starta processen 

för avveckling och de riktlinjer som ingår i avvecklingsrutinen, vilket är ett fall vid 

nybyggnation. Den andra delen innebär arbete med järnvägar där trafik lagts ned på 

gamla banor. Många järnvägar sedan 1930-talet ligger kvar och skräpar, vilket 

kräver mycket arbete och tid vid omhändertagande av dessa. Den stora avvecklingen 

av dessa skedde i slutet av 1960-talet enligt respondenten.  

På frågan om hur många järnvägar som inte längre används för sitt ändamål och som 

ägs av Trafikverket svarar respondenten framförallt för sin region. Där finns ett 

tiotal järnvägssträckningar där planering för nedläggning pågår. I fråga om antalet för 

hela Sverige menar respondenten att den angivna siffran kan multipliceras med fem 

eller sex. En av de största anledningarna till att järnvägar som inte används för sitt 

ändamål ligger kvar är att andra som kan ha ett behov av dessa i framtiden vill att de 

ska ligga kvar, som till exempel försvarsmakten.  

När en järnväg genomgått hela avvecklingsprocessen genomförs miljöutredningar 

för att kontrollera marken för föroreningar. Därefter försöker Trafikverket att riva 

och återställa marken så gott det går för att sedan kunna, i en enhetlig försäljning, 

sälja marken. Det innebär att Trafikverket inte vill sälja delar av fastigheten till olika 

köpare, de vill genomföra försäljning och fastighetsreglering med så få parter som 

möjligt. Det allmänna intresset är det som väger tyngst i denna fråga och därför 

erbjuds till en början kommuner att köpa marken. Kommunerna kan sedan i sin tur 

sälja vidare marken till andra markägare och privatpersoner. 

På frågan om Trafikverket äger några avvecklade järnvägar som har annan 

markanvändning svarar respondenten ja. De finns delar som används för 

dressintrafik och vägar på Trafikverkets fastigheter. De vägar som har anlagts på 

tidigare järnvägsfastigheter anses inte som statlig infrastruktur, vilket är det som 

Trafikverket ska tillhandahålla. Det anses som ett dilemma enligt respondenten 
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eftersom att det inte stämmer med vad de ska arbeta med. Trafikverket är inte 

intresserade av att använda järnvägsfastigheter som inte längre används för sitt 

ursprungliga ändamål för något annat. I det fall Trafikverket ser någon funktion för 

användning är det i sådant fall för ändamålet järnväg. Försvinner syftet med 

järnvägen ska den avvecklas och försäljas så snabbt som möjligt.  

Från Trafikverkets sida finns det ett intresse att sälja mark från en nedlagd järnväg 

för att möjliggöra annan markanvändning. De är dock inte intresserade av att 

upprätta nyttjanderättsavtal för att möjliggöra annan markanvändning än för 

dressintrafik och museijärnvägar. Trafikverket kan däremot upprätta 

nyttjanderättsavtal för att tågtrafiken ska återtas av annan infrastrukturförvaltare. De 

upprättas i sådant fall genom ett arrende, den vanligaste arrendeformen är enligt 

respondenten ett lägenhetsarrende.  

Trafikverket har uppfattningen av att det finns ett allmänt intresse att använda 

nedlagda järnvägar för andra ändamål. Det finns privata aktörer som vill köpa äldre 

järnvägsfastigheter till egna markbehov. Närboende har visat intresse att vilja bruka 

marken och använda den som rid- eller skoterled. Respondenten anser att intresset 

ökar för att använda marken när Trafikverket initierar till nedläggning.  

För att ändra markanvändningen på ett effektivt sätt anser Trafikverket att sälja hel 

järnvägsfastighet är det mest optimala. Upplåtande av nyttjanderätt är ett sämre 

alternativ eftersom att exempelvis arrendeavtal kräver tid och engagemang att 

upprätthålla. Trots det har Trafikverket upplåtit nyttjanderätt med privata aktörer 

som idag använder järnvägar för bland annat dressintrafik.  

Trafikverket menar att nedlagda järnvägar är en utmaning, det är både tidskrävande 

och kostsamt. Respondenten ger ett exempel på kostnader i sin region för planerade 

nedläggningar, vilket uppgår till ca 200 - 250 miljoner kronor. Respondenten menar 

att en järnväg som legat kvar under lång tid blir allt mer kostsam att riva eftersom 

att skog och växter gör att spåren växer igen. Den största anledningen till att det 

finns många järnvägar som ligger kvar idag och som inte används för sitt ändamål 

beror mycket på att det förr i tiden inte fanns samma miljötänk som idag. Det fanns 

därför ingen anledning att plocka bort anläggningarna, vilket är något respondenten 

menar att de till viss del får ta ansvar för idag.  

4.2.2 Intervju med förrättningslantmätare på Lantmäteriet 

Respondenten har arbetat som förrättningslantmätare i drygt 40 år, och kommer 

vidare att benämnas som Flm. Under dessa år har Flm arbetat med en rad olika 

förrättningsärenden med stor variation på uppgifter vilket gör att hen har mycket 

kunskap inom fastighetsrätt och fastighetsbildning. Förrättningar kring nedlagda 

järnvägar är dock något som Flm handlagt i en begränsad omfattning.  
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Det effektivaste sättet att ändra markanvändningen anser Flm beror på vad marken 

ska användas till. I det fall det är många som är intresserad av att nyttja marken för 

andra ändamål menar Flm att det är lämpligt att upprätta en 

gemensamhetsanläggning enligt AL. Enligt Flm kan en gemensamhetsanläggning 

liknas med ett servitut som gör att de inte behöver köpa marken. De kan även köpa 

marken gemensamt och bilda en marksamfällighet. Är endast en markägare 

intresserad av att ändra markanvändningen på järnvägsfastigheten anser Flm att det 

effektivaste sättet borde vara om intressenten köper marken och sedan 

fastighetsreglerar till sig marken i enlighet med FBL. Ännu en sak att ta hänsyn till är 

om ägaren till järnvägsfastigheten vill behålla äganderätten men låta andra nyttja 

marken eller om ägaren vill bli av med äganderätten helt. Beroende på vad som är 

aktuell i det fallet kan markanvändningen ändras på olika sätt som anses vara mest 

effektivt just i det ärendet.  

De lagar som Flm anser vara mest lämpliga och som troligtvis blir aktuella vid 

ändrad markanvändning av järnvägsfastigheter är FBL och AL. Vilken lag som är 

lämpligast att använda beror också här på vad marken är tänkt att användas till samt 

hur många som är intresserade av samma markområde. Flm anser att de flesta 

åtgärder som kan tänkas bli aktuella vid ändrad markanvändning kan genomföras 

med hjälp av dessa lagar. Flm tror att den allra vanligaste markanvändningen allmänt 

sett, för nedlagda järnvägar idag, är att nyttja marken som väg eller att 

fastighetsreglera till sig marken. Om järnvägsfastigheten till exempel går genom 

skogs- eller åkermark är det möjligt att reglera till sig mark för att utöka sitt 

produktionsområde. Dock är lantmäteriförrättningar berörande nedlagda 

järnvägsfastigheter ovanliga och inget en Flm stöter på vardagligen i sitt arbete. Flm 

menar att när en järnvägsfastighet bildas är det planerat för en långsiktig 

markanvändning och det är därför ovanligt med förrättningar kring nedlagda 

järnvägsfastigheter.  

För att nyttja marken på en nedlagd järnvägsfastighet på det bästa sättet anser Flm 

att allmänna och enskilda intressen måste vägas mot varandra. Om det finns ett 

allmänt intresse för marken kan det vara lämpligt att sälja marken till kommunen i 

området, men om det bara finns enskilda intressen bör marken kunna säljas till 

privatpersoner menar Flm. Ett problem med nedlagda järnvägsfastigheter tror Flm 

är att det kan skapa en barriär för fastighetsägarna runt om. Marken blir inte enhetlig 

och används då inte på ett effektivt sätt. Problemen kan vara olika stora beroende på 

vad det är för markanvändning runt om järnvägsfastigheten. 
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Allmänt sett tror Flm att det finns ett intresse att nyttja järnvägsfastigheter både för 

sitt ursprungliga ändamål genom att rusta upp järnvägen, men även för andra 

ändamål. Vilket alternativ som väljs beror på om järnvägssträckningen anses vara 

betydelsefull i framtiden eller inte.  

4.2.3 Kommun 1 

Kommun 1 förvaltar en del av Klarälvsbanan som är en asfalterad cykel- och gångväg 

belägen på en avvecklad järnväg. Eftersom att Klarälvsbanan går ihop med en led så 

förvaltas sträckan av sex kommuner medan det enbart är fyra kommuner som 

förvaltar självaste banan. Leden är inte asfalterad men den marknadsförs alltid 

tillsammans med Klarälvsbanan och därför nämns sex kommuner i frågan om 

förvaltning.  

Avvecklingen av den nedlagda banvallen påbörjades under 1950-talet och under 

1980-talet började anläggningen rivas. I samband med den processen köpte varje 

kommun sin del av sträckan av NKLJ-stiftelsen (Nordmark Klarälvens Järnvägar) 

och står som ägare än idag. Bildandet av cykel- och gångvägen genomfördes genom 

två EU-projekt. Fastigheten följer den ursprungliga formen från den nedlagda 

järnvägen, dock finns vissa undantag där det inte gick att följa banan exakt. Skäl till 

dessa undantag är privatköp av mark eller praktiska skäl som t.ex. Broar. 

Klarälvsbanan betecknas idag som gc-väg (gång- och cykelväg) i enlighet med 

detaljplan, vilket innebär att motorfordon inte får köras på banan.  

Enligt kommunen genomfördes den ändrade markanvändningen på ett effektivt sätt, 

det genomfördes både medborgardialoger och markägare fick ge sina synpunkter i 

början av processen vid bildandet av cykel- och gångvägen. Kommun 1 påstår att det 

inte har uppstått några större negativa effekter i samband med Klarälvsbanans 

bildande, istället mycket positiva effekter. Den långa banan som sträcker sig genom 

kommunerna har gett högre säkerhet i och med att fordonstrafiken försvunnit, samt 

har banan gett ökad turismeffekt och många invånare använder idag gång- och 

cykelvägen för pendling. En negativ aspekt av att järnvägen inte används för sitt 

ursprungliga ändamål är enligt kommun 1 att industrin i området har ökat och 

skapat tung fordonstrafik på vägarna. I det fall järnvägen funnits kvar hade godstrafik 

kunnat köras på järnvägen istället. Trots det väger fördelarna med bildandet av 

Klarälvsbanan högre än nackdelarna enligt kommun 1. Kommunen kan inte se att 

ändring av markanvändningen kunde ha skett på ett effektivare sätt än vad det gjorde 

när Klarälvsbanan bildades vilket var genom köp av järnvägsfastigheten. Kommun 1 

ser ett stort intresse från andra kommuner att vilja genomföra något liknande, 

intresse har även visats från ett grannland.  
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4.2.4 Kommun 2 

Kommun 2 är en av de förvaltande kommunerna för Klarälvsbanan. Vid bildandet av 

Klarälvsbanan startades ett EU-projekt som enligt kommun 2 var ett rent 

infrastrukturprojekt. Under detta projekt asfalterades hela banan, vilket 

färdigställdes år 2007. Hela banan var då klar för att användas, men efter det 

startades ytterligare ett EU-projekt som fokuserade mer på marknadsföring av 

banan. Det projektet startade år 2007 och avslutades tre år senare. Kommun 2 

beskriver att det var dessa två projekt som bidrog till en lyckad ombildning av 

banvallen till en cykel- och gångväg. Innan bildandet av Klarälvsbanan hade 

järnvägen länge legat nere för tågtrafik. Kommun 2 anser att bildandet utfördes på 

ett effektivt sätt och att Trafikverket hel tiden var positiva till ombildandet. 

Eftersom att delar av den nedlagda järnvägen tidigt började användas för 

dressinåkning fanns inte möjligheten vid bildandet av Klarälvsbanan att dra cykel- 

och gångvägen på hela järnvägssträckningen. Största anledningen till det var för att 

kommunen hade höga intäkter på dressinåkingen och ansåg därför att den delen 

skulle bevaras. Det positiva effekter som cykel- och gångvägen har medfört är att 

den används för pendling både inom de olika kommunerna men även mellan 

kommunerna. Banan har även blivit ett turistmål i Värmland, eftersom att banan är 

unik och för att det årligen hålls tävlingar på banan. Kommun 2 påstår även att det 

idag är en stor efterfrågan på cykel- och gångleder i Sverige och att banvallar är 

lämpliga att ombilda till det ändamålet. 

Det som kommun 2 anser kan vara negativt med ombildningen är att tågtrafiken 

möjligtvis hade kunnat återvända till Värmland om det istället hade skett en 

upprustning av banan. Järnvägar för både gods-och persontrafik saknas idag i 

Värmland.  

4.2.5 Markägare 4 

Markägare 4 äger en fastighet i Östergötland som tidigare har berörts av en nedlagd 

järnväg. Idag används den nedlagda och avvecklade järnvägen som skogsbilväg. Det 

var Norra Östergötlands järnvägar som ägde järnvägsfastigheten när tågtrafiken var 

aktiv. I samband med nedläggningen och rivningen av järnvägen köptes marken och 

reglerades till markägare 4:s fastighet. Den tidigare ägaren av markägare 4:s 

fastighet som berördes av den nedlagda järnvägen blev erbjuden att köpa marken av 

kommunen som tidigare förvärvade marken av Trafikverket, tidigare benämnt 

Banverket. Gällande kostnadsfrågan betalades 1,50 kr/kvm till kommunen och 

köpet genomfördes under år 1992, enligt markägare 4.  

Vad gäller frågan om hur ändrad markanvändning kan ske på ett effektivt sätt 

beskriver markägaren att det i deras fall är köp som är det bästa alternativet, men att 

det för fastigheter emellan skulle vara lämpligt med nyttjanderättsavtal, servitut 
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eller gemensamhetsanläggning för att få köra på marken. Ett problem som enligt 

markägare 4 skulle kunna uppstå, ur allmän synpunkt, av en nedlagd järnväg är att 

den kan bli ett hinder för god arrondering. Ur denna markägares synvinkel har dock 

skogsbilvägen enbart varit en positiv effekt. Vad gäller frågan om det allmänt sätt 

finns ett intresse att nyttja nedlagda järnvägar för andra ändamål tror markägaren i 

detta fall att ändrad markanvändning till gång- och cykelväg är ett intressant 

ändamål.  

4.3 Sammanfattning av resultat 

Utifrån de intervjuer som genomförts i studien har det framkommit att det finns ett 

intresse från olika parter att nyttja järnvägsfastigheter som inte längre används för 

sitt ändamål. Intresse för olika typer av markanvändningar har visat sig finnas, väg, 

nyttja mark för skogsproduktion och betesmark, dressinbana samt gång- och 

cykelväg. Det finns också åsikter om att järnvägar ska användas för sitt ursprungliga 

ändamål.  

Tabell 1. Sammanfattad tabell berörande intresset. 

Respondenter Intresse att nyttja för andra 

ändamål 

Ideell förening Använda för sitt ursprungliga ändamål. 

Återuppta järnvägstrafiken. Använda 

för dressinåkning.  

Markägare 1 Drivningsväg för skogsproduktion. 

Markägare 2  Betesmark. 

Markägare 3  Skogsbruk. 

 

Vad gäller frågan om hur ändrad markanvändning kan ske på ett effektivt sätt har 

det, utifrån resultatet i studien, visat sig vara köp, fastighetsreglering och 

upprättande av gemensamhetsanläggning som anses som de effektivaste sätten. Vad 

som är effektivast beror på ändamålet med markanvändningen. Det framkom från 

intervjun med Flm att det effektivaste sättet för ändrad markanvändning beror 

mycket på vad marken ska användas till samt hur många som är intresserad av att 

nyttja marken. Trafikverket som äger stora delar av järnvägsnätet ser enbart 

försäljning som lösning för ändrad markanvändning. Vid försäljning tar de stor 

hänsyn till det allmänna intresset och det avgör vem de säljer marken till. 

Kommunerna ansåg att köp tillsammans med medborgardialog och EU-projekt 

gjorde att markanvändningen kunde ändras på ett effektivt sätt.  
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Tabell 2. Sammanfattad tabell berörande effektiviteten.  

Respondent  Effektivaste sättet för att ändra 

markanvändningen 

Trafikverket Använder sig av sin avvecklingsrutin. Vill 

tillgodose det allmänna intresset och 

säljer därför helst till kommuner.  

Flm Anser att köp och fastighetsreglering är 

det mest effektiva sättet. Om många 

intressenter ska använda marken 

gemensamt är bildande av 

gemensamhetsanläggning att föredra. 

Markägare 4 Ansåg köp och fastighetsreglering som 

det effektivaste sättet. Använder idag 

marken som väg.  

Kommun 1 Köp ansågs som det effektivaste sättet. 

Medborgardialog och EU-projekt för att 

få in synpunkter på förslagen 

markanvändningen. Använder idag 

marken som cykel- och gångväg. 

Kommun 2 Köp ansågs som det effektivaste sättet. 

EU-projekt kan vara en väg för att få 

finansiering till ändrad markanvändning. 

Använder idag marken som cykel- och 

gångväg. 
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5 Diskussion 

I detta avsnitt utvärderas metodvalet samt problem under arbetets gång. Som 

avslutning för kapitlet diskuteras resultatet, indelat i separata avsnitt.  

5.1 Utvärdering av metodval 

Identifiering av nedlagda järnvägar genomfördes genom självständigt sökande och 

med hjälp av Skogsstyrelsen. På grund av att begränsad information återfanns om 

nedlagda järnvägar i början av studien samt författarnas knappa erfarenhet i ämnet 

identifierades de nedlagda järnvägarna genom ett så kallat snöbollsurval. Författarna 

anser att snöbollsurvalet har fungerat bra för studien då det var ett effektivt sätt för 

att identifiera de nedlagda järnvägarna med den information som fanns tillgänglig. 

Det var även ett bra sätt för urval då tiden för denna studie var begränsad. Dock kan 

frågan ställas om just dessa var de bästa att studera då det finns ett flertal nedlagda 

järnvägar i Sverige. Eftersom Trafikverket äger stora delar av järnvägsnätet i Sverige 

hade det varit möjligt att identifiera nedlagda järnvägarna med hjälp av dem, men 

vid den tidpunkt då examensarbetet påbörjades var det inte möjligt på grund av 

tidsbrist. 

Intervju som metod ansågs vara den bäst lämpade forskningsmetoden för att få ett 

tillförlitligt svar på forskningsfrågorna. Eftersom att det var semistrukturerade 

intervjuer som genomfördes gav det respondenterna möjligheten att komma med 

egna tankar och reflektioner vilket skapade positiv påverkan på resultatet. 

Semistrukturerade intervjuer valdes med anledning av att författarna ville skapa en 

möjlighet för respondenterna att komma med ytterligare information som var viktig 

för resultatet, som annars kunde gått förlorad. Det som kan ifrågasättas i den valda 

metoden är om de intervjufrågor som valdes ut och ställdes till respektive 

respondent var de mest optimala för att besvara forskningsfrågorna. Det är möjligt 

att färre frågor kunde ha gett samma trovärdiga resultat, vilket även hade inneburit 

besparing av tid. En fråga som även är intressant att diskutera är om fler 

intervjupersoner hade kunnat ge mer varierande svar och ett mer trovärdigt resultat. 

Med tanke på att de genomförda intervjuerna tillslut gav svarsmättnad ansågs inte 

fler än nio intervjuer ge något nytt resultat. Antalet intervjuer visade sig även vara 

rimligt för att hinna sammanställa insamlade data och därmed få fram ett tydligt och 

bra resultat. 

Något som kan diskuteras är om en ytterligare forskningsmetod hade kunnat stärka 

resultatet i studien. Intervjuer anses dock vara den mest optimala metoden eftersom 

studien framförallt ska visa på exempel kopplade till den första frågeställningen och 

inte ge någon generell slutsats för hela Sverige. Generella slutsatser kan dock dras 

gällande den andra frågeställningen eftersom att ändrad markanvändning på ett 
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effektivt sätt sker enligt gällande lag och kan därmed appliceras på alla nedlagda 

järnvägar. Med tanke på både målet och syftet med studien ansågs intervjuer som 

forskningsmetod ge svarsmättnad på båda frågeställningarna och därmed krävdes 

ingen ytterligare forskningsmetod enligt författarna.  

5.2 Problem under arbetets gång 

Den största svårigheten som uppstått under arbetets gång är kontakten med 

respondenterna till intervjuerna. I vissa fall har mailkontakt dragit ut på tiden vilket 

har inneburit att en del ändringar i metoden har varit tvunget att utföras för att följa 

tidsplanen.  

5.3 Diskussion av resultat 

5.3.1 Intresset att nyttja nedlagda järnvägsfastigheter  

5.3.1.1 Intresse och problem 

Resultatet i studien visar på att majoriteten av respondenterna anser att det finns ett 

intresse att nyttja järnvägsfastigheter som inte används för sitt ändamål. Intressena 

grundas i de problem som uppstår i samband med att nedlagda järnvägar ligger kvar 

och begränsar markanvändningen. Problemen ser olika ut för markägarna som har 

intervjuats och de varierar i omfattning. En markägare nyttjar marken trots att de 

inte har rätt till det, vilket är ett juridiskt problem. Det kan skapa osäkerhet mellan 

grannar om hur marken får nyttjas samt osäkerhet för vad en markägare får göra 

med mark som ägs av någon annan. Järnvägsfastigheter som inte används för sitt 

ändamål ställer även till problem då de skär markägarnas fastigheter. Det kan skapa 

problem vid kommande försäljning då marknadsvärdet kan påverkas negativt när 

fastigheten inte håller en enhetlig form. Nedlagda järnvägar hindrar också ett 

rationellt brukande av både skog- och betesmark. Det kan innebära att markägare 

går miste om avkastning som kan tänkas vara betydande.  

Den här studien styrker därmed tidigare forskning som har konstaterat att det finns 

problem med järnvägar som inte används för sitt ändamål även internationellt. 

Tidigare forskning menar bland annat att dessa platser bör nyttjas mer hållbart, 

miljömässigt och samhällsekonomiskt. Avvecklingsprocessen för järnvägar bör 

därför ses över för att tillgodose de intressen som visat sig finnas i den här studien, 

det gäller främst väg, cykel- och gångväg samt att använda marken för skogs- och 

betesmark. Dessa enskilda intressen ska dock ställas mot det framtida intresset av att 

återuppta järnvägen på nytt. Det finns motstridiga åsikter kring denna fråga och det 

bör därför tydliggöras hur frågan ska hanteras. I den tidigare forskningen skriver 

Feretti och Degianno (2017) att det finns problem som uppstår i och med att 

nedlagda järnvägar ligger kvar. Ett av problemen är hur nedlagda järnvägar ska 
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användas och att det skapar komplexa beslutsproblem med heterogena effekter. Med 

anledning av det anser Feretti och Degianno (2017) att processen för alternativ 

användning av nedlagda och övergivna järnvägar måste effektiviseras. Det som 

författarna till den här studien anser bör ses över i Sverige är hur de enskilda- och 

allmänna intressena ska vägas emot varandra och vad det är som avgör vilket av 

intressena som Trafikverket tillslut väljer att tillgodose. Det för att främja en god 

samhällsutveckling där även det enskilda intresset tas i beaktande mer än vad det gör 

idag. 

Trafikverket har intresse att skyndsamt avveckla järnvägsfastigheter som inte längre 

används för sitt ändamål för att minska avvecklingskostnaderna. Det eftersom att de 

nedlagda järnvägarna som ligger kvar under en längre tid växer igen, som vidare 

leder till ett ekonomiskt problem. I det här fallet kan det ifrågasättas varför det, 

enligt Trafikverkets uppskattning, ligger kvar ca: 50 - 60 nedlagda järnvägar i 

Sverige. Det grundas i att det inte enbart finns ett ekonomiskt intresse för dessa 

järnvägar utan också intresse från andra aktörer som påverkar om järnvägen ska ligga 

kvar, t.ex. Försvarsmakten. En till anledning som ligger till grund för att dessa 

ligger kvar är enligt Trafikverket att de förr i tiden inte tog samma hänsyn till miljön 

som idag. Att dessa järnvägar fick ligga kvar tyder på att de förr i tiden inte såg de 

miljömässiga- och ekonomiska problem som kunde uppstå av järnvägarna i 

framtiden. Den ideella föreningen som intervjuades anser att det är 

samhällsekonomiskt slöseri att inte använda järnvägen för sitt ändamål. I förhållande 

till de ekonomiska problem som Trafikverket tar upp blir det här ett problem ur en 

annan synvinkel. De ser upprustning av nedlagda järnvägar som ett bättre alternativ 

då det både gynnar miljön och ekonomin. Den ideella föreningen menar att det är 

gynnsammare eftersom att det är mer kostsamt att anlägga nya järnvägar och skapar 

därmed ett ännu större ekonomiskt problem. Det är ytterligare ett argument för att 

se över hanteringen av nedlagda järnvägar. Det för att ta reda på vilken åtgärd som 

ekonomiskt sätt är bäst att utföra samt för att det i framtiden inte ska ligga kvar 

nedlagda järnvägar under lika lång tid som det gjort. Idag ligger ca: 50 – 60 nedlagda 

järnvägar kvar, vilket innebär att flera hundratals hektar mark i Sverige inte nyttjas 

på ett samhällsekonomiskt lönsamt sätt.  

5.3.1.2 Initiering till nedläggning 

Enligt Trafikverket ökar intresset för järnvägar som inte används för sitt ändamål när 

de initierar till nedläggning. Vilket gör det intressant att diskutera om resultatet i 

studien hade blivit annorlunda om författarna enbart hade valt att studera järnvägar 

där Trafikverket inte initierat till nedläggning. I den här studien har dels järnvägar 

som Trafikverket har initierat till nedläggning studerats samt järnvägar där ingen 

initiering från Trafikverket genomförts. En fråga som kan ställas är om resultatet då 
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hade visat på ett mindre intresse att använda marken för annat ändamål än vad denna 

studie resulterat i.  

5.3.2 Ändrad markanvändning på ett effektivt sätt  

5.3.2.1 Effektivitet och lagar 

Resultatet har visat att ändrad markanvändning kan ske på olika sätt samt ur ett 

allmänt perspektiv hur ändrad markanvändning kan ske på ett effektivt sätt. Det 

mest effektiva sättet enligt majoriteten av respondenterna är att köpa marken och 

fastighetsreglera till sig den alternativt beroende på ändamål bilda en 

gemensamhetsanläggning. I den teoretiska bakgrunden framkommer det exempel på 

åtgärder som kan möjliggöra annan markanvändning. Köp, fastighetsreglering och 

gemensamhetsanläggning är tre av dessa åtgärder som möjliggörs genom JB, FBL 

och AL. De åtgärder som nämns utöver dessa har inte visat sig varit ett alternativ i 

fråga om intresse för ändrad markanvändning. Andra åtgärder som servitut och 

nyttjanderätter har diskuterats under intervjuerna men utifrån respondenternas svar 

anses de som sämre alternativ.  

Trafikverket menar att upplåta servitut och nyttjanderätt på järnvägsfastigheter är 

tidskrävande samt att det inte ingår i deras arbete gällande tillhandahållande av 

nationell infrastruktur. Trots det har Trafikverket ingått ett nyttjanderättsavtal med 

Dellenbanans vänner för att använda järnvägen för annat ändamål, som dressinåkning 

och museijärnväg. Det är en motstridighet som bör diskuteras. Det skulle möjligtvis 

kunna gynna samhällsutvecklingen om Trafikverket såg upplåtande av 

nyttjanderättsavtal som ett alternativ för ändrad markanvändning. I många fall kan 

finansieringen vara ett problem för att få tillgång till marken om enbart köp är 

möjligt. Upplåtelse av nyttjanderättsavtal skulle därför kunna göra det enklare för 

att få tillgång till marken.  

Intervjun med Flm gav svar på vilka lagar som blir aktuella vid ändrad 

markanvändning av järnvägsfastigheter. AL och FBL ansågs vara de lagar som bör 

tillämpas beroende på vilket ändamål marken ska användas till. Dessa lagar gör det 

möjligt att tillgodose de markanvändningar som det visat sig finnas ett intresse för i 

den här studien. Ändamålen för markanvändningarna kan genomföras på ett effektivt 

sätt med hjälp av lagarna som Flm ansåg vara mest lämpliga. I tidigare forskning 

skriver Paasch et. al (2017) om ledningsrätter och svårigheten med att ta bort dessa 

när ingen längre har ett ansvar för anläggningen. En stor anledning till att det 

problemet finns menar Paasch et.al (2017) är den bristfälliga lagstiftningen. Det 

finns inga lagar som reglerar vem och hur dessa anläggningar ska tas bort. Detta 

bidrar till en försvårad process för att ändra markanvändningen på dessa platser. Till 

skillnad från det finns det lagar som reglerar borttagandet av järnvägar som inte 

längre används för sitt ändamål samt även lagar som reglerar hur ändrad 



 

 
34 

markanvändning kan ske på ett effektivt sätt. Det visar på att trots att det finns 

lagstiftning som reglerar borttagandet av järnvägarna, ligger dessa kvar och är ett 

problem för samhällsutvecklingen.  

5.3.2.2 Trafikverkets avvecklingsprocess och hantering av järnvägsfastigheter 

Trafikverket beskriver deras avvecklingsprocess och hur de hanterar 

järnvägsfastigheter efter nedläggning. När ett beslut fattats om nedläggning vill 

Trafikverket så fort som möjligt försälja marken till kommuner för att tillgodose det 

allmänna intresset. Det som kan diskuteras är hur de enskilda intressena tillgodoses 

för markägarna i den här situationen. Det enskilda- och allmänna intresset ställs 

ständigt emot varandra i frågor berörande samhällsutvecklingen. I processen för 

avveckling av järnvägar bör för- och nackdelar gällande det allmänna- och enskilda 

intresset diskuteras mer utifrån vad resultatet i denna studie visar. Eftersom att 

många markägare anser att det största problemet med nedlagda järnvägar är att de 

delar deras fastigheter och därmed försvårar användningen är det viktigt att beakta 

det enskilda intresset. Om järnvägsfastigheten i första hand säljs till kommuner 

kvarstår problemet för markägarna i det fall inte kommunen vill sälja marken vidare.  

5.3.2.3 Slopning 

För att effektivisera avveckling av järnvägar kan det även diskuteras om slopning 

borde kunna användas oftare. När Trafikverket anser att det inte finns ett 

samhällsekonomiskt intresse för järnvägen i framtid bör avvecklingen kunna ske 

snabbare än vad det gör idag. I Trafikverkets avvecklingsrutin nämns förfarandet 

slopning. Det är ett förfarande som idag ska användas i en begränsad omfattning men 

det är en betydligt snabbare process. Det är något som skulle kunna ses över för att 

göra det lättare att använda slopning och effektivisera hela avvecklingsprocessen. 

Det är även något som skulle kunna bidra till att möjliggöra att ändrad 

markanvändning sedan kan genomföras på ett snabbare sätt.  

5.3.2.4 Exempel på ändrad markanvändning på ett effektivt sätt  

Intervjuerna med två kommunerna och en markägare har visat på exempel där 

ändrad markanvändning redan genomförts. Svaren från de intervjuerna styrker 

resterande svar på att ändrad markanvändning sker effektivast genom köp och 

fastighetsreglering. Markägaren ansåg att köp var det effektivaste sättet för att ändra 

markanvändningen och respondenten kunde inte se något bättre alternativ för att 

tillgodose det avsedda ändamålet. Vad gäller kommunerna ansåg de även att 

medborgardialog och EU-projektet som startades i och med Klarälvsbanans bildande 

bidrog till en lyckad effektiv ändrad markanvändning. Det visar på att nedlagda 

järnvägar som ska nyttjas för allmänna intressen fördelaktigt kan ombildas på ett 

liknade sätt. Jonsson (2013) skriver i sitt examensarbete om en gammal järnväg i 

Söderhamn som bör kunna omvandlas till en promenadpark för att skapa gröna 
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miljöer i staden. För att kunna möjliggöra den markanvändningen på ett effektivt 

sätt skulle Söderhamns kommun, i likhet med kommunerna som äger och förvaltar 

Klarälvsbanan, kunna använda sig av medborgardialog för att få in synpunkter och 

ett EU-projekt för att få hjälp med finansieringen.  
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6 Slutsats 

Syftet med arbetet var att studera hur intresset ser ut för att nyttja nedlagda 

järnvägsfastigheter för andra ändamål. Vidare var syftet att ta reda på hur ändrad 

markanvändning för nedlagda järnvägar kan ske på ett effektivt sätt.  

Målet var att studien skulle resultera i ny kunskap om hur intresset ser ut samt på 

vilket sätt ändrad markanvändning kan ske på ett effektivt sätt. Utifrån de 

frågeställningar som studien har varit avsedd att besvara har nedan angivna slutsatser 

konstaterats. 

6.1 Intresse att nyttja nedlagda järnvägsfastigheter för 

andra ändamål 

Resultatet visar på att ett intresse finns för att nyttja järnvägsfastigheter som inte 

längre används för sitt ändamål. Utifrån resultatet kan ingen slutsats dras om det 

generellt sätt finns ett intresse i Sverige. Det beror både på metodvalet och den 

angivna tiden för examensarbetet. De intressen som visat sig finnas är just för de 

järnvägar som studerats. Trots det anser majoriteten av respondenterna i studien att 

det allmänt sett finns ett intresse att nyttja järnvägsfastigheter som inte längre 

används för sitt ändamål. 

6.2 Ändrad markanvändning på ett effektivt sätt 

Efter bearbetning av insamlade data visar resultatet att ändrad markanvändning kan 

ske på det mest effektiva sättet genom köp, fastighetsreglering och beroende på 

ändamål även genom bildande av gemensamhetsanläggning. Denna slutsats kan 

appliceras på alla nedlagda järnvägar i Sverige då de intervjufrågor som ställts har 

varit utformade för att ge ett generellt svar på frågeställningen gällande ändrad 

markanvändning på ett effektivt sätt. De lagar som visat sig vara aktuella vid ändrad 

markanvändning utifrån både intervjuer och den teoretiska bakgrunden kan tillämpas 

på alla nedlagda järnvägar där ändrad markanvändning kan bli aktuellt. Dessa lagar är 

JB, FBL och AL.  

En ytterligare slutsats som kan dras utifrån resultatet i denna studie är att 

medborgardialoger och EU-projekt kan användas för att ändra markanvändningen på 

ett effektivt sätt för speciellt kommuner. Detta innebär att fler kommuner som är 

intresserad av att nyttja nedlagda järnvägar för annat ändamål kan genomföra det på 

samma sätt som kommunerna som äger och förvaltar Klarälvsbana gjorde. 

Klarälvsbanan visar med andra ord på ett exempel där ändrad markanvändning har 

skett på ett effektivt sätt och att det är möjligt för fler att göra detsamma. 
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6.3 Förslag till framtida forskning  

Efter genomförandet av denna studie har det visat sig finnas ett intresse för nedlagda 

järnvägar. I framtiden skulle det därför vara intressant att utföra en liknande studie 

för att se om det skett någon förändring gällande nedlagda järnvägar. Det för att se 

om problemet kvarstår eller om framsteg genomförts i avvecklingsförfarandet. Det 

blir då även intressant att studera hur ändrad markanvändning genomförts på ett 

effektivt sätt och på något sätt få fram statistik för vilka ändamål marken används till. 

Det skulle även vara möjligt att genomföra en generell studie för nedlagda järnvägar 

i hela Sverige vad gäller intresset. Det skulle dock kräva mer tid än vad ett 

examensarbete omfattande 15 hp ger. Möjligheten finns också att studera mer 

noggrant hur många nedlagda järnvägar det faktiskt finns i Sverige.  

Något som också vore intressant skulle vara att genomföra en mer juridisk studie där 

lagar och avvecklingsrutinen för järnvägar studeras mer ingående. Det för att se om 

avvecklingen kan genomföras annorlunda eller effektivare än vad den gör idag samt 

om det finns några brister i de lagar som berör avveckling av järnvägar. 
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Bilaga A 

i.  Intervjufrågor till den ideella föreningen: 

Vem är du och vad har du för roll i föreningen? 

Vad är syftet med er förening? 

Tycker du/ni att järnvägar som inte längre används för sitt ursprungliga ändamål är 

ett problem? I sådant fall varför? 

Hur ser ägarförhållandet ut på den sträckan ni är intresserad av? 

Hur ser arbetet ut kring den sträckan? 

Vad tycker du/ni om Trafikverkets avvecklingsrutin? 

Finns det något intresse från er sida att nyttja den sträckan för annat ändamål? Som 

t.ex. Museum eller cykel- och gångväg. 

Har du/ni någon uppfattning om det allmänt sätt finns ett intresse att nyttja 

järnvägar som inte längre används för sitt ändamål idag? 

Har du/ni förslag på hur markanvändningen kan ändras på ett effektivt sätt? Som 

t.ex. Genom nyttjanderättsavtal, servitut, fastighetsreglering. 

ii. Intervjufrågor till markägare som inte ändrat markanvändningen på 

en järnvägsfastighet: 

Vi har förstått att du äger en fastighet som berörs av en nedlagd järnväg, stämmer 

det? 

Vart ligger den nedlagda järnvägsfastigheten och har den något namn? 

Vet du om järnvägsfastigheten ser likadan ut som den gjorde när den användes för 

sitt ursprungliga ändamål? 

Vet du vem som äger den idag och vem som ägde den innan? 

Finns det intresse från dig som skogsägare att nyttja den nedlagda järnvägen som går 

genom din skogsfastighet för annat ändamål? 

Om ja, vilket/vilka ändamål? 

På vilka sätt skulle du i sådant fall vilja ändra markanvändningen eller har du redan 

försökt ändra markanvändningen? T.ex. Genom nyttjanderättsavtal, arrende, köp 

eller liknande. 

Har du någon uppfattning om hur markanvändningen kan ändras på effektivt sätt? 
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Tycker du att avvecklade/nedlagda järnvägar som inte används för sitt ursprungliga 

ändamål är ett problem? Om ja, i så fall varför och vad är det största problemet 

enligt dig? 

Tror du att nedlagda järnvägar påverkar många markägare och i så fall på vilket sätt? 

Har du någon uppfattning om det allmänt sätt finns ett intresse att nyttja dessa 

järnvägar för andra ändamål? 

iii. Intervjufrågor till markägare som har ändrat markanvändningen på 

en järnvägsfastighet: 

Vi har förstått att du äger en fastighet i Östergötland som tidigare har berörts av en 

nedlagd järnväg, stämmer det? 

Ligger den nedlagda järnvägsfastigheten kvar eller har ändrad markanvändning redan 

skett? 

Om ändrad markanvändning redan har skett, på vilket sett fick ni tillgång till 

marken? 

Genom t.ex. fastighetsreglering, köp etc. 

Vet du vem som ägde järnvägsfastigheten innan er? 

På vilket sätt används marken idag? 

Har du någon uppfattning om hur markanvändningen kan ändras på ett effektivare 

sätt? T.ex. nyttjanderättsavtal eller servitut. 

Har du någon uppfattning om nedlagda järnvägar som inte används för sitt 

ursprungliga ändamål är ett problem? Om ja, i så fall varför och vad är det största 

problemet enligt dig? 

Tror du att nedlagda järnvägar påverkar många markägare och i så fall på vilket sätt? 

Har du någon uppfattning om det allmänt sätt finns ett intresse att nyttja dessa 

järnvägar för andra ändamål? 

iv. Intervjufrågor till förrättningslantmätare: 

Vem är du och vad har du för roll på Lantmäteriet? 

Har du någon erfarenhet av förrättningsärenden som berör nedlagda 

järnvägsfastigheter? 

Om ja, kan du ge något exempel? 
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Vad anser du är det effektivaste sättet för att ändra markanvändningen på en nedlagd 

järnvägsfastighet? T.ex. köp, fastighetsreglering, nyttjanderättsavtal, servitut. 

Vilka lagar anser du bäst tillämpliga för att ändra markanvändningen på en nedlagd 

järnvägsfastighet? 

Trafikverket har en avvecklingsrutin för järnvägsfastigheter. Har du i något 

förrättningsärende gällande järnvägsfastigheter kommit i kontakt med den? Vad 

tyckte du om rutinen i sådant fall? 

I vissa fall tas mark i anspråk för en järnvägsfastighet genom expropriation. Om 

järnvägsfastigheten sedan avvecklas, vad anser du bör hända med marken? 

Har du någon uppfattning om det allmänt sätt finns intresse att nyttja nedlagda 

järnvägsfastigheter för andra ändamål? 

I sådant fall, för vilka ändamål? 

Tror du att nedlagda järnvägsfastigheter allmänt sätt uppfattas som ett problem för 

markägare i närheten? T.ex. att den delar upp en fastighet som annars skulle kunna 

vara enhetlig. 

v. Intervjufrågor till Trafikverket:  

Vilken är din roll på Trafikverket? 

Hur ser ert arbete ut kring järnvägar som inte längre används för sitt ursprungliga 

ändamål? 

Hur många järnvägar äger Trafikverket som idag inte används för sitt ursprungliga 

ändamål? 

Varför ligger dessa kvar? Vad är den största anledningen? 

Er avvecklingsrutin består av tre steg, 1. Upphörande av underhåll, 2. Nedläggning, 

3. Rivning. Vad händer efter steg tre, dvs. Rivning och omhändertagande? 

Har 1:8 LBJ någon betydelse i er avvecklingsrutin? I vilken mån används den och hur 

tolkar Trafikverket lagregeln? 

Äger ni några nedlagda järnvägsfastigheter som idag har annan markanvändning? 

T.ex. väg m.m. 

Finns intresse från Trafikverkets sida att använda järnvägsfastigheter som inte längre 

används för sitt ursprungliga ändamål för något annat? 

Finns det intresse från Trafikverkets sida att sälja, upprätta nyttjanderättsavtal eller 

t.ex. Arrendera ut järnvägsfastigheterna för att möjliggöra annan markanvändning? 



 

 
A4 

Har ni någon uppfattning om det finns ett allmänt intresse att nyttja nedlagda 

järnvägar för andra ändamål? 

Hur anser Trafikverket att ändrad markanvändning kan ske på det effektivaste sättet? 

Är övergivna/nedlagda järnvägar en utmaning enligt Er på Trafikverket? 

Vad är i sådant fall den största utmaningen? 

vi. Intervjufrågor till kommunerna: 

Vem är du och vad har du för koppling till Klarälvsbanan? 

Vilken roll har kommunen gällande Klarälvsbanan? 

När avvecklades den gamla järnvägen innan Klarälvsbanan blev cykel- och gångväg 

och hur gick det till? 

Idag äger Trafikverket stora delar av Sveriges järnvägsnät, medverkade de i den här 

avvecklingsprocessen? 

Har fastigheten fortfarande samma utformning och beteckning? 

Vem äger marken idag och hur ser förvaltning samt ansvar ut? 

Genomfördes ändring av markanvändning på ett effektivt sätt enligt er? 

Finns det några positiva och negativa effekter med den ändrade markanvändningen? 

Kan du i sådant fall ge några exempel? 

Tror ni att ändring av markanvändning kan ske på ett effektivare sätt idag? 

Har du/ni någon uppfattning om andra kommuner, föreningar eller privatpersoner 

har visat intresse för att göra något liknande med nedlagda järnvägar?
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