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Sammanfattning
Trafikverket strävar efter att effektivisera, öka kapaciteten och säkra tillgängligheten
för landets vägar och järnvägar genom att bland annat ta bort järnvägsövergångar.
Ökad kapacitet i form av högre hastigheter ställer högre krav på säkerheten vid
järnvägsövergångar och stängning av plankorsningar mellan enskilda vägar och
statliga järnvägar är en angelägen åtgärd nationellt.
Målet med examensarbetet var att efterforska arbetsmetodiken kring stängning av
plankorsningar och samt att utreda vilka faktorer som påverkar effektiviteten och
framdriften i projekt vid dels planläggningen dels genomförande av åtgärden. De
frågeställningar som behandlades i denna uppsats var: ”Hur ser den nuvarande
hanteringen ut vid stängning av plankorsningar och i vilka situationer skulle det vara
användbart att tillämpa järnvägsplan?” och ”Hur ser projektgenomförandet ut i projekt som
berör borttagande av plankorsningar med avseende på tid och kostnader?”.
När det gäller upphävande av överfartsservitut i syfte att kunna stänga en
plankorsning kan en järnvägsplan upprättas för att underlätta sådana
servitutsåtgärder även om det inte direkt innebär "byggande av järnväg". Om det
däremot ska upphävas utan stöd i järnvägsplan ska skyddsvillkoren i 5 kap och 7 kap
FBL tillämpas fullt ut.
Metoden som användes var intervjuer och studie av järnvägsplaner och
förrättningsakter. Det genomfördes tolv intervjuer, där sju personer representerade
Trafikverket och fem förrättningslantmätare representerade
Lantmäterimyndigheten, vilket bedömdes uppfylla den svarsmättnad som krävdes
för att få frågeställningen besvarad med tillräcklig räckvidd. Det fanns ett begränsat
antal järnvägsplaner som endast behandlade stängning av en plankorsning. Det fanns
däremot ett flertal järnvägsplaner som behandlade stängning av plankorsningar, men
då i samband med andra åtgärder som enligt lag är byggande eller ombyggnad av
järnväg. Förenta nationernas globala hållbara mål består av 17 mål som syftar till att
utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen
innan 2030. Varav mål 11 lyder: ”Hållbara städer och samhällen”, vilket ansågs berör
denna uppsats problemformulering.
Resultaten visade både för- och nackdelar med att tillämpa järnvägsplan vid
stängning av plankorsningar. Det som kan konstateras efter den genomföra studien
är att Trafikverket har en vilja att genomföra fler järnvägsplaner vid komplicerade
plankorsningar och Lantmäterimyndigheten ser vissa fördelar från ett
handläggningsperspektiv att tillämpa järnvägsplan.
Nyckelord: plankorsning, överfartsservitut, järnvägsplan, planläggningsprocess,
Trafikverket
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Abstract
The present essay set out to investigate the work methodology of closing level
crossings and chart the process from the initial need to close the level crossing up to
completed closing of level crossing, furthermore; to investigate which factors affect
the projects efficiency and progress both in terms of planning and implementation.
This essay sets out to answer the following questions: “What is the current way of
dealing with closing off level crossings and when would the implementation of a railway plan
be useful?” and “How does project-implementation look like when dealing with the project of
removal of level crossings in regard to time and cost?”.
When it comes to repealing an overpass easement in order to be able to close a level
crossing, a railway plan can be established to facilitate such easement measures.
Although it does not directly imply "construction of the railway", if it is to be
cancelled without support in a railway plan, the conditions of protection in Chapter
5 and Chapter 7 of the FBL must be fully applied.
The method used was partly interview and partly study of railway plans and
cadastral dossier. Twelve interviews were conducted, of which seven represented
the Swedish Transport Agency and five persons who represented the National Land
Survey, who were considered to fulfil the response required to answer the questions
to an enough extent. There were only a limited number of railway plans which
included only the closure of level crossings. However, there were a number of
railway plans that dealt with the closure of level crossings, but then in connection
with other measures which by law are the construction or rebuilding of railways.
The united nations global sustainable objective strive to reach 17 objectives before
the year 2030 wereof objective 11 is as follows: “Sustainable cities and societies”,
which was considered to be connected with this essays problem formulation.
It has emerged from the result that there are both pros and cons of applying railway
plan in connection with the closure of level crossings. What can be stated after the
implementation of the study is that the Swedish Transport Administration has a
desire to implement more railway plans at complicated level crossings and the
National Land Survey Office sees certain advantages from a handling perspective to
applying a railway plan.
Keywords: level crossing, overpass easement, railway plan, planning process, the
Swedish Transport Administration
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Förkortningar
FBL

Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988)

ExL

Expropriationslagen (SFS 1972:719)

LBJ

Lagen om byggande av järnväg (SFS 1995:1649)

SFS

Svensk författningssamling

Plk-system

Plankorsningssystem

Begrepp och definitioner
Enskild väg

Väg som inte är allmän väg. Förvaltas inte av
Trafikverket eller kommun.

Förrättning

Alla förändringar av en fastighet sker genom en
lantmäteriförrättning.

Förrättningsakt

Resultatet av en lantmäteriförrättning
dokumenteras på karta och/eller i handlingar
och arkiveras i en förrättningsakt för all framtid.

Järnvägsplan

En fysisk planläggning med rättsverkan och som
regleras i LBJ

Plankorsning

En plankorsning är en korsning mellan väg och
spårbunden trafik i samma plan.

Planläggning

Arbetet med att ta fram en järnvägsplan.

Planskild korsning

En planskild korsning är en korsning där väg och
spårbunden trafik korsar i olika plan.
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1 Introduktion
Detta är ett examensarbete för filosofie kandidat i lantmäteriteknik.
Enligt Trafikverket (2018d) ansvarar Trafikverket för byggnation, underhåll och
förvaltning av statliga vägar och järnvägar och det finns en eftersträvan att uppnå de
transportpolitiska målen: funktionsmålet och hänsynsmålet. Trafikverket (2018d)
beskriver att funktionsmålet innebär att det ska finnas ett visst antal möjligheter att
på ett säkert sätt korsa järnvägen samt att minimera väntetiden vid plankorsningar.
Hänsynsmålet innebär enligt Trafikverket (2018d) att det inte ska förekomma några
dödsfall eller allvarliga olyckor i transportsystemet.
Trafikverket strävar efter att effektivisera, öka kapaciteten och säkra tillgängligheten
för landets vägar och järnvägar genom att bland annat ta bort järnvägsövergångar
(Trafikverket, 2018b). Ökad kapacitet i form av högre hastigheter ställer högre krav
på säkerheten vid järnvägsövergångar och enligt Norell (1994) är stängning av
plankorsningar mellan enskilda vägar och statliga järnvägar en angelägen åtgärd
nationellt.
Enligt Trafikverket (2019) ska en stor satsning göras nationellt med
säkerhetshöjande åtgärder på järnväg. Fortsättningsvis skriver Trafikverket (2019)
att detta ska möjliggöras genom att tidigarelägga medel som är avsatta för
säkerhetshöjande åtgärder och detta syftar till att minska risker i plankorsningar.
Slutligen skriver Trafikverket (2019) att det nya regeringsuppdraget presenteras i en
så kallad regeringsplan, 31 maj 2019.
”Under den kommande tolvårsperioden satsas tre miljarder kronor på trafiksäkerhet inom
järnväg. Nu får Trafikverket dessutom i uppdrag att göra en kraftsamling för att förbättra
trafiksäkerheten i plankorsningar.” (Trafikverket, 2019)

Norell (1994) förklarar att överfartsservitut eller liknande rättighet som finns vid en
plankorsning regelmässigt upphävs eller ändras genom fastighetsreglering enligt
Fastighetsbildningslagen. Vidare skriver Norell att det vanligtvis, i samband med
upphävande av överfartsservitut, även tillkommer s.k. parallellvägar och markbyten
i skadeförebyggande syfte. Dock kvarstår det ofta ekonomiska skador för de berörda
fastigheterna trots skadeförebyggande åtgärder (Norell, 1994).
1.1

Syfte och mål

Ett nytt regeringsuppdrag presenteras 31 maj 2019 i form av en åtgärdsplan.
Uppdraget är för ökad säkerhet i plankorsningar och denna uppsats har som mål att
kartlägga när det är mer användbart att tillämpa järnvägsplan vid genomförande av
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åtgärden. Målet är även att efterforska arbetsmetodiken kring stängning av
plankorsningar.
1.2

Frågeställningar

De frågeställningar som behandlas i examensarbetet är följande:
• Hur ser den nuvarande hanteringen ut vid stängning av plankorsningar och i
vilka situationer skulle det vara användbart att tillämpa järnvägsplan?
• Hur ser projektgenomförandet ut i projekt som berör borttagande av
plankorsningar med avseende på tid och kostnader?
1.3

Avgränsningar

Eftersom det fanns ett begränsat antal järnvägsplaner som behandlar enbart
stängning av en plankorsning kunde det inte göras någon geografisk avgränsning för
vilka järnvägsplaner och förrättningar som studerades. Plankorsningar där väg och
spårbunden trafik korsar i samma plan avgränsas på ett sådant sätt att endast enskilda
vägar och statliga järnvägar studeras. Arbetet kommer avgränsas till att det är
Trafikverkets förfarande ”slopning” som studeras, dvs. att rättigheter ska upphävas
genom lantmäteriförrättning. Arbetet kommer även att avgränsas till de projekt som
behandlas av Lantmäterimyndigheten som förrättningsförfarande, vilket utesluter
domstolsförfarande.
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2 Teoretisk bakgrund
2.1

Trafikverket

Trafikverket har som uppdrag att ansvara för den långsiktiga planeringen för
infrastruktur, såsom vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart, samt för byggande
och drift av statliga vägar och järnvägar (Trafikverket, 2017). Målet för
Trafikverket, tillsammans med andra aktörer, är ett samhällsekonomiskt, effektivt
och långsiktigt transportsystem för bland annat näringslivet i hela landet. Enligt
Trafikverket (2014b) är innebörden av begreppet byggande av järnväg (anlägga ny
järnväg eller bygga om en järnväg) av central betydelse, eftersom det är då formell
fysisk planläggning ska genomföras i form av en väg- eller järnvägsplan.
Planläggning av järnväg
Propositionen 2011/12:118 - planeringssystem för transportinfrastruktur var regeringens
förslag för en mer effektiv planläggningsprocess för Sveriges infrastruktur. Syftet
med lagändringarna i bland annat väglagen (SFS 1971:948) och lag om byggande av
järnväg (SFS 1995:1649) var att få en mer sammanhållen process för planering.
Regeringens förslag på lagändringar presenterades i mars 2012 och de nya
lagändringarna antogs 1 januari 2013 (prop. 2011/12:118).
Enligt Trafikverket, (2014b) genomför Trafikverket förberedande studier i
planläggningen av vägar och järnvägar med syfte att göra analyser och prioriteringar
av förslag till åtgärder i transportsystemet utifrån fyrstegsprincipen som kortfattat
beskrivs i avsnitt 2.1.2. De förberedande studierna, enligt Trafikverket (2014b), ska
i första hand ha en principiell karaktär och syftar inte till att arbeta fram konkreta
förslag till fysiska åtgärder. Dessa studier har Trafikverket valt att benämna som
åtgärdsvalsstudier och enligt Trafikverket (2014b) är syftet med förberedande
studier att ge underlag för att i nästa steg kunna bestämma vilka åtgärder som ska
göras för att lösa transportbehovet. Resultatet av studien kan till exempel vara att
det behövs åtgärder som effektiviserar användningen av befintlig anläggning och omoch nybyggnadsåtgärder. Slutligen skriver Trafikverket (2014b) att planläggningen
startar om den förberedande studien leder till att lösningen för transportbehovet är
en väg- eller järnvägsbyggnadsåtgärd.
Trafikverket (2014b) inleder med att förklara att en planläggningsbeskrivning sla
göras och i den ska Trafikverket göra en preliminär bedömning om hur
planläggningsprocessen bör utformas, beroende på om projektet kan antas medföra
betydande miljöpåverkan eller om alternativa lokaliseringar ska studeras.
Fortsättningsvis skriver Trafikverket (2014b) att projektets ändamål, omfattning och
hur samråd ska bedrivas ska framgå av planläggningsbeskrivningen och syftet med
planläggningsbeskrivningen är att det i ett tidigt skede ska tydliggöras vad arbetet
3

innebär och vilka ytterligare samråd- och beslutstillfällen som kan tänkas
uppkomma.
Fyrstegsprincipen
Fyrstegsprincipen tillämpas av Trafikverket för att säkerställa en god resurshållning
och för att de åtgärder som genomförs ska bidra till en hållbar samhällsutveckling
(Trafikverket, 2018a). Fortsättningsvis förklaras det att principen är en vägledning
för Trafikverkets arbetsstrategi. Fyrstegsprincipen presenteras enligt Trafikverket
(2018a) som följande: först tänka om, vilket innebär att Trafikverket ska överväga
åtgärder som kan påverka transportsystemet. Sedan är andra steget enligt
fyrstegsprincipen att optimera. Tredje steget är att bygga om som innebär att
Trafikverket ska genomföra åtgärder som kräver begränsade ombyggnationer. Det
sista steget enligt fyrstegsprincipen att bygga nytt vilket innebär att Trafikverket inte
kan åtgärda enligt de ovanstående tre stegen.
2.2

Plankorsning

Trafikverket (2018e) definierar i handledningen TDOK 2017:0367 att en
plankorsning är en korsning mellan väg och spårbunden trafik i samma plan och
motsvarigheten är planskild korsning, där väg och spårbunden trafik korsar i olika
plan. Trafikverket (2018d) beskriver i riktlinjen TDOK 2015:0311 skillnaden
mellan att stänga en plankorsning och slopa en plankorsning. I allmänhet tas
järnvägsövergångar bort och Trafikverket skiljer på två olika förfaranden när
åtgärden genomförs. Enligt 2 kap 1 § Lagen om byggande av järnväg (SFS
1995:1649) är det inte byggande av järnväg att stänga av en plankorsning.
Stänga en plankorsning
Trafikverket (2018d) skriver att när det är uppenbart att övergången inte längre
används ska plankorsning om möjligt stängas. Kännetecken för att en plankorsning
ska kunna stängas är bland annat att övergången är otillgänglig på grund av att vägen
dit är oframkomlig. Vidare beskriver Trafikverket (2018d) att en plankorsning anses
som stängd när den fysiskt tagits bort från platsen. Slutligen skriver Trafikverket
(2018d) att formellt sätt finns plankorsningen fortfarande registrerad i Plk-systemet
(plankorsningssystem) och kan i framtiden återtas i bruk. Trafikverkets Plk-system
visar förvaltningsdata, fotografier och planerade eller pågående aktiviteter för
plankorsningar på statliga järnvägar (Trafikverket, 2018c).
Slopa en plankorsning
Att slopa en plankorsning innebär att den både fysiskt och formellt tas bort från Plksystemet och kan inte åter tas i bruk (Trafikverket, 2018e). Detta betyder att
förekommande servitut ska upphävas. Det finns olika sätt att slopa en plankorsning
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och enligt Trafikverket (2018e) är det lämpligast att genomföra åtgärden i samband
med andra projekt, exempelvis växelbyte. Enligt Trafikverket (2018e) är det
följande skademinskande åtgärder som används:
• Bygga en ersättningsväg till en annan plankorsning eller bygga en planskild
korsning som ersätter en eller flera befintliga plankorsningar.
• Bygga om en befintlig plankorsning.
• Bygga en planskild korsning enbart för gående och den övriga trafiken leds
om.
• Lösa in en enstaka fastighet eller del av en fastighet, vilket leder till att
vägtrafiken upphör och plankorsningen blir överflödig, detta leder sedan till
att plankorsningen kan slopas.
2.3

Lagen om byggande av järnväg

Inledande bestämmelser
I 1 kap. 1 § Lagen om byggande av järnväg (SFS 1995:1649) beskrivs vad som menas
med järnväg i lagen. Det är definierat som spåranläggning för järnvägstrafik och till
denna hör spår och övriga fasta anordningar som behövs för spårens bestånd, drift
eller brukande, signal- och säkerhetsanläggningar i övrigt, trafikledningsanläggningar
samt anordningar för elförsörjning av trafiken. Fortsättningsvis beskrivs byggande
av järnväg i 1 kap. 2 § LBJ (SFS 1995:1649) som att anlägga en ny järnväg och att
bygga om en järnväg. Skrivelsen är följande:
2 § Med byggande av järnväg avses att anlägga en ny järnväg och att bygga om en
järnväg. En åtgärd på en befintlig järnväg ska inte anses vara byggande av järnväg om
1. åtgärden medför endast marginell ytterligare påverkan på omgivningen, och
2. berörda fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt skriftligen medgett att mark eller
annat utrymme får tas i anspråk.

Enligt 1 kap. 3 § LBJ (SFS 1995:1649) ska planläggning, byggande och underhåll av
järnväg ta hänsyn till både enskilda intressen och allmänna intressen såsom
miljöskydd, naturvård och kulturmiljö samt att en estetisk utformning ska
eftersträvas.
1 kap. 4 § LBJ (SFS 1995:1649) finns bestämmelsen att när en järnväg byggs ska den
ges ett sådant läge och utformas så att ändamålet med järnvägen uppnås med minsta
intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. Vidare i samma paragraf framkommer
att om en järnvägsplan medför att mark, annat utrymme eller särskild rätt till mark
kan komma att tas i anspråk i enlighet med gällande järnvägsplan som tillgodoser ett
allmänt transportbehov, ska planen utformas att de fördelar som kan uppnås med
den överväger de olägenheter som planen orsakar enskilda.
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Inledande bestämmelser i 2 kap. LBJ
Enligt 2 kap. 1 § LBJ (SFS 1995:1649) ska en järnvägsplan (fysisk planläggning)
upprättas av den som avser att bygga järnväg och en järnvägsplan får upprättas för att
stänga av en plankorsning, även om åtgärden inte är byggande av järnväg. Undantag
gäller för hamn- och industrispår som ska anläggas på egen fastighet.
Samråd
Enligt Trafikverket (2014b) är samråd en fortlöpande process som pågår under hela
planläggningsprocessen.
Enligt 5 § förordning om byggande av järnväg (SFS 2012:708) är formerna för
samråd inte preciserade och antalet samrådstillfällen ska anpassas att samrådskretsen
ges möjlighet att påverka projektets inriktning. Enligt 2 kap. 2 § LBJ (SFS
1995:1649) ska den som avser att bygga järnväg under arbetet med att upprätta en
järnvägsplan samråda med länsstyrelsen, berörda kommuner och de enskilda som
särskilt berörs. Samrådet ska avse järnvägens lokalisering, utformning och
miljöpåverkan. Om en betydande miljöpåverkan medförs med järnvägen ska:
1. samråd också ske med de övriga statliga myndigheter samt den allmänhet och de
organisationer som kan antas bli berörda, och
2. samrådet även avse innehåll i och utformning av sådan miljökonsekvensbeskrivning som
ska finnas tillsammans med järnvägsplanen.

Enligt de senaste ändringarna (SFS 2012:440) ska samråd enligt 2 kap. 3 § LBJ
inledas tidigt och anpassas efter behovet i det enskilda fallet och Trafikverket ska ta
fram underlag för samrådet och göra det tillgängligt samt ge de enskilda som kan
antas bli särskilt berörda möjlighet att yttra sig.
Länsstyrelsen ska under samrådet pröva om projektet kan antas medföra betydande
miljöpåverkan (2 kap. 4 § LBJ [SFS 2012:440]).
Granskning och fastställelse
Enligt 12 § LBJ (SFS 2012:440) ska den som avser att bygga en järnväg kungöra
förslaget till järnvägsplan och låta järnvägsplanen granskas. Enligt 14 § behöver ett
förslag till järnvägsplan inte kungöras om förslaget inte är av stor vikt eller har
principiell betydelse, inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och saknar
intresse för allmänheten. Järnvägsplanen ska då, enligt 14 §, istället ges till
länsstyrelsen, berörda kommun och de enskilda som särskilt berörs för att ge tillfälle
att godkänna förslaget inom tre veckor. Dock får granskningstiden göras kortare om
alla berörda är överens om det.
Enligt 15 § (SFS 1995:1649) prövar Trafikverket om att fastställa en järnvägsplan
efter samråd med berörda länsstyrelser. Vidare i 16 § finns bestämmelsen att ett
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beslut om att fastställa en järnvägsplan upphör att gälla fem år efter det år då
beslutet vann laga kraft om inte järnvägsbygget har påbörjats. 17 § (SFS 2012:440)
bestämmer att ett beslut om att fastställa en järnvägsplan ska upphävas, helt eller
delvis, om förhållandena efter beslutets har ändrats och de givna omständigheterna
inte längre är uppfyllda.
2.4

Järnvägsplan

En järnvägsplan är enligt Trafikverket (2014b) en fysisk planläggning med
rättsverkan och som regleras i LBJ (SFS 1995:1649). LBJ (1995:1629) och
förordningen om byggande av järnväg (SFS 2012:708) innehåller bestämmelser om
fysisk planläggning och andra förutsättningar för att bygga järnväg och för ersättning
när mark tas i anspråk med mera. Enligt Trafikverket (2014b) ska en järnvägsplan
upprättas för åtgärder som innebär byggande av järnväg och processen som leder
fram till en fastställd järnvägsplan, som är en förutsättning för byggande av järnväg,
regleras även i lagen (jfr avsnitt 2.3).
Enligt LBJ (SFS 1995:1649) har Trafikverket rätt att lösa in mark som ska användas
för järnvägsändamål med förutsättningar att byggande av järnvägen tillgodoser ett
allmänt behov och är i enlighet med järnvägsplan. Fastighetsägaren har även, enligt 4
kap. 2 § LBJ (SFS 1995:1649), rätt att kräva inlösen av Trafikverket. Enligt Ekbäck
(2010) regleras inte de inlösta fastigheterna in i järnvägsfastigheten utan kvarstår
som enskilda fastigheter där Trafikverket har äganderätt. Om det inte uppstår krav
på inlösen från fastighetsägarens eller Trafikverket kan den mark som behövs för
järnvägsändamål regleras in till järnvägsfastigheten genom fastighetsreglering
(Ekbäck, 2010). Enligt Ekbäck (2010) finns ett alternativ till inlösen, att genom
fastighetsregleringen ta den mark i anspråk som behövs permanent för
järnvägsändamålet, vilket genomförs av Lantmäterimyndigheten genom
fastighetsbildningsförrättning enligt FBL. Det sker enligt Ekbäck (2010) under
samma förutsättningar som vid inlösen, dvs. att marken tas i anspråk i enlighet med
fastställd järnvägsplan samt att järnvägen tillgodoser ett allmänt transportbehov.
2.5

Fastighetsbildningslagen

Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988) är en civilrättslig lag med offentligrättsliga
inslag och behandlas vanligtvis i den speciella fastighetsrätten och enligt Lantmäteriet
(2019) är det den enskilda fastighetsägaren som tar initiativ till lagens tillämpning.
De kapitel som reglerar fastighetsbildningsinstituten är de delar som har civilrättslig
karaktär och det som avviker från den civilrättsliga lagstiftningen i allmänhet är att
fastighetsbildningslagen är uppbyggd utifrån tvångssituationer (Lantmäteriet, 2019).
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2.6

Lämplighetsprövning 3 kap. och 5 kap. FBL

Allmänna lämplighets- och planvillkor återfinns i 3 kap 1 § FBL (SFS 1970:988) och
innebär att fastighetsbildning ska ske så att varje fastighets som ny- eller ombildas
blir varaktigt lämpad för sitt ändamål med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga
förutsättningar. Vidare i samma paragraf ska det även särskilt beaktas att fastigheten
får en lämplig utformning och tillgång till behövliga vägar. Om fastigheten ska
bebyggas ska den även få godtagbara anordningar för vatten och avlopp.
Fortsättningsvis i 1 § får fastighetsbildning inte ske om den fastighet som ska nyeller ombildas för nytt ändamål inte kan antas få varaktig användning för sitt ändamål
inom överskådlig tid. Fastighetsbildning får inte heller ske om ändamålet med
hänsyn till sin art och andra omständigheter bör tillgodoses på annat sätt än genom
fastighetsbildning. Det sista stycket i samma paragraf handlar om tredimensionell
fastighet vilket inte behandlas i denna uppsats. Utöver lämplighetsprövningen i 3
kap. 1 § FBL (SFS 1970:988) finns en särskild prövning för jordbruksfastigheter i 5 §
FBL (SFS 1970:988).
Särskilda bestämmelser beträffande jordbruk, skogsbruk och fiske återfinns i 3 kap.
6–7 §§ FBL (SFS 1970:988) och skyddar jord- och skogsbruksfastigheter. Den 6 §
innebär att fastighetsbildning som berör en jordbruksfastighet inte får äga rum om
åtgärden medför någon olägenhet av betydelse för jordbruksnäringen. Den 7 §
innebär att mark som är avsedd för skogsbruk inte får delas in på ett sådant sätt att
möjligheten att ekonomiskt utnyttja skogen genomgår försämring av någon
betydelse.
Det finns även undantagsbestämmelser i 3 kap. 9–10 §§ FBL (SFS 1970:988) som
innebär att fastighetsbildning får ske om fastighetsindelningen förbättras och en mer
ändamålsenlig indelning inte motverkas, samt om fastighetsbildning är till
övervägande nytta från allmän synpunkt.
I 5 kap. FBL (SFS 1970:988) presenteras allmänna bestämmelser och grunderna för
fastighetsreglering. Enligt 3 § har den som är ägare som berörs av regleringen rätt
att påkalla fastighetsreglering. De övriga skyddsparagraferna för fastighetsreglering
presenteras nedan:
4 §: Båtnadsvillkoret – innebär att fastighetsreglering får ske under förutsättning att
en lämpligare fastighetsindelning eller annars mer ändamålsenlig markanvändning
skapas samt att fördelarna överväger de kostnader och olägenheter som regleringen
medför.
5 §: Förbättringsvillkoret - innebär att fastighetsreglering som begärts av sakägare
endast får genomföras om fastighetsregleringen är nödvändig för att sökandes
fastighet ska förbättras. Dock gäller inte kravet om fastighetsregleringen behövs för
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att få fastigheten att stämma bättre överens med gällande detaljplan eller
järnvägsplan.
7 §: Byggnadsskyddet - innebär att fastighetsreglering inte får ske så att mark
tillsammans med byggnad överförs till annan fastighet. Dock gäller det ej om
byggnaden är av obetydligt värde eller om överföringen underlättar möjligheterna
att få en mer ändamålsenlig fastighetsindelning.
8 §: Fastighetsskyddet - vid fastighetsreglering prövas varje enskild fastighet som
berörs så att den får en sådan sammansättning och utformning som anses som
lämplig för sitt ändamål. Fastigheten får inte ändras så att dess graderingsvärde
minskas väsentligt eller ökas i sådan omfattning som innebär betydande olägenhet
för ägaren.
8b § - mark som enligt LBJ (SFS 1995:1649) får inlösas för järnvägsändamål får
överföras genom fastighetsregleringen trots skyddsvillkoret i 5 kap. 7–8 §§ FBL.
Detsamma gäller i fråga om bildande av servitut på sådan mark och upphävande av
servitut som besvärar sådan mark.
2.7

Servitut

Enligt Lantmäteriet (u.å.b) är ett servitut som är bildat genom en
lantmäteriförrättning ett officialservitut. Ett officialservitut kan enbart upplåtas om
det är av väsentlig betydelse för den härskande fastigheten, det vill säga den fastighet
som innehar rätten att använda järnvägsövergången och den tjänande fastigheten är
”järnvägsfastigheten”.
Överfartsrättigheter
Enligt Norell (1994) finns det olika grunder för att en person använder en viss
överfart idag och de kan göra detta med olika former av rättigheter. Fortsättningsvis
presenterar Norell (2014) de olika huvudsakliga upplåtelseformerna:
•
•
•
•
•
•
•
•

Avtalsservitut
Servitut genom expropriation
Servitut genom fastighetsbildningslagen
Upplåtelse enligt anläggningslagen, lag om vissa gemensamhetsanläggningar
eller lag om enskilda vägar
Nyttjanderätt
Samfälld väg
Urminnes hävd
Ingen rättslig grund

Om det är fastigheter som innehar rätt, genom servitut, att korsa järnvägen krävs
det att servitutet för berörda fastigheter upphävs genom fastighetsreglering (5 kap. 1
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§ FBL [SFS 1970:988]). Det finns särskilda regler om ändring och upphävande av
servitut genom fastighetsreglering i 7 kap. 3–10 §§ FBL. Enligt Lantmäteriet (2019)
gäller reglerna tillsammans med villkoren för fastighetsbildning i 3 kap. och de
allmänna bestämmelserna för fastighetsreglering i 5 kap. Bestämmelser kring
lantmäteriförrättning återfinns i 4 kap. FBL (SFS 1970:988).
2.7.1.1 Servitut genom expropriation

Norell (1994) skriver att servitut för överfart, överfartsservitut, kunde uppstå i
samband med att mark exproprierades för att en ny järnväg skulle byggas. Det
kunde dels vara för vägar som fanns före järnvägen, dels för vägar som byggdes i
samband med järnvägen och detta framkommer även i 1 kap 1 § Expropriationslagen
(SFS 1972:719). Norell (1994) skriver slutligen att det i undantagsfall även
uppkommer servitut genom expropriation efter järnvägens uppkomst.
2.7.1.2 Servitut genom fastighetsbildningslagen

Enligt Norell (1994) är servitut genom FBL är bildade genom fastighetsbildning i en
lantmäteriförrättning. Fastighetsbildning är enligt 1 kap 1 § FBL (SFS 1970:988):
1. fastighetsindelningen ändras,
2. servitut bildas, ändras eller upphävs, eller
3. en byggnad eller annan anläggning som hör till en fastighet överförs till en annan
fastighet.

Upphävande av överfartsservitut
Norell (1994) menar att användandet av överfarten i sig inte utgör någon formell
rätt, såvida det inte anses förekomma urminnes hävd. Vilket betyder att en överfart
har utnyttjats under en lång tid och det användande har lett till att en rätt
uppkommer, trots att det inte finns några handlingar som styrker detta (Norell,
1994). Problematiken i utredningar om rättighetsupplåtelse är om det förekommer
rättigheter som saknar handlingar som påvisar rätt till överfart och Norell (1994)
skriver att det måste göras en bedömning i varje enskilt fall.
2.7.2.1 Servitut genom expropriation

Det kan enligt Norell (1994) vara möjligt att upphäva i princip samtliga
servitutsupplåtelser för överfart genom expropriation med förutsättning att
formkraven är uppfyllda. Enligt 1 kap. 1 § ExL (SFS 1972:719) får särskild rätt till
fastighet upphävas eller begränsas genom expropriation, om rättigheten tillkommer
annan än staten. Vidare skriver Norell (1994) att servitut bildade genom
fastighetsbildning även kan upphävas genom expropriation.
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2.7.2.2 Servitut genom fastighetsbildningslagen

Upphävande av servitut kan, enligt Norell (1994), variera beroende på vilken form
av rättighet det är men generellt gäller följande: avtalsservitut och servitut genom
expropriation kan upphävas genom fastighetsreglering i en lantmäteriförrättning
enligt fastighetsbildningslagen.
Den grundläggande bestämmelsen finns i 7 kap. 5 § 1st. FBL (SFS 1970:988) och
det villkoret ska vara uppfyllt för att överfartsservitut ska vara möjligt att upphäva.
Villkoret innebär att servitutet hindrar ett ändamålsenligt utnyttjande av den
tjänande fastigheten och att denna olägenhet inte kan avlägsnas genom ändring av
servitut. I samma paragraf anges det även att servitutet får upphävas utan att ägaren
av denna fastighet har getts tillfälle att yttra sig i förrättningen om det är uppenbart
att servitutet är övergivet och att upphävandet inte minskar den härskande
fastighetens värde. Även villkoren i 3 kap och 5 kap ska vara uppfyllda för att
överfartsservitutet ska vara möjligt att upphäva. Enligt Norell (1994) är det främst
båtnadsvillkoret i 5 kap. 4 § FBL och fastighetsskyddet i 5 kap. 8 § FBL som ska vara
uppfyllda. Norell (1994) hänvisar till ett rättsfall från högsta domstolen beträffande
denna prövning om tillåtlighetsprövning som ska göras i varje i enskilt fall. I det
rättsfallet, NJA 1990 s.389, bedömdes grundkravet (7 kap. 5 § 1st. FBL) vara
uppfyllt om det var en trafikfarlig korsning som ska stängas och att de normer som
fanns, exempelvis sikt och profil, skulle vara underlag för den bedömningen.
Däremot sa högsta domstolen att båtnadsvillkoret och fastighetsskyddet inte har
någon sådan generell bedömning utan måste utredas i varje enskilt fall. Däremot
fanns inte någon båtnadskalkyl utan det genomfördes en samlad bedömning att
fördelarna för SJ, främst ökad säkerhet, översteg den härskande fastighets
olägenheter.
Sammanfattningsvis ansåg Högsta domstolen att upphävande av överfartsservitut
generellt uppfyllde villkoren i 7 kap men att tillåtligheten i 3 kap och 5 kap ska
prövas i varje enskilt fall.
Att ansöka om lantmäteriförrättning
Enligt 4 kap. 8 § FBL (SFS 2016:638) är att ansökan ska vara skriftlig och ges in till
lantmäterimyndigheten. Dock finns ett undantag i denna bestämmelse och det är om
någon under ett sammanträde framställer en muntlig ansökan ska den godkännas om
det kan behandlas i samma förrättning. Fortsättningsvis under samma paragraf anges
det att sökanden ska ange den åtgärd som hen önskar bli genomförd samt uppge den
eller de fastigheter som hen för talan för. Ansökan ska undertecknas eller skrivas
under med en elektronisk underskrift av sökanden eller sökandens ombud. Slutligen
i 8 § anges det att till ansökan ska sökanden bifoga de handlingar som hen har och
som är av betydelse för ärendet (FBL).
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Enligt Lantmäteriet (u.å.a) sker alla förändringar av en fastighet genom en
lantmäteriförrättning. Resultatet av denna dokumenteras i protokoll med
tillhörande handlingar och arkiveras i en förrättningsakt för all framtid. Lantmäteriet
(u.å.a) skriver fortsättningsvis att det som förrättningsakterna innehåller är
information som beskriver fastighetsindelningens beskaffenhet, både den historiska
och den nu gällande. De beslut som tagits om ny- och ombildning av fastigheter
samt upplåtelser av olika rättigheter redovisas i en förrättningsakt. Slutligen skriver
Lantmäteriet (u.å.a) att förrättningsakterna innehåller både kartor och tillhörande
beskrivning samt protokoll som berättar hur förrättningen genomfördes och där
finns även den fullständiga informationen som kompletterar uppgifterna i
fastighetsregistret, som servitut och gränser.
2.8

Tidigare forskning

Vetenskapliga artiklar
Lidén (2015) genomförde en forskningsstudie för Trafikverkets projekt Effektiv
planering av underhåll av järnvägsinfrastrukturen som bekostas och bedrivs av det
nationella forskningsprogrammet Kapacitet i järnvägstrafiksystemet. Det som Lidén
(2015) presenterade i sin artikel var en översikt över infrastrukturens huvudsakliga
problemområden som resulterar i stora budgetar och dålig samordning med
trafikledningen. De problemområden som Lidén (2015) har identifierat i
underhållsplanering för järnvägar är inom verksamhetsstyrning, bland annat
kontraktsdesign, lokalisering, projektering och spåranvändning.
En artikel skriven av Kobosil & Novák (2017) om trafiksäkerhet av övergångar vid
plankorsningar i Tjeckien visar bland annat vilka olika slags utformningar av
säkerhetsåtgärder vid plankorsningar det finns. Studien utförd av Kobosil & Novák
(2017) visar att övergångar vid plankorsningar med endast varningsljus är den
anläggning som orsakar flest olyckor som leder till dödsfall. Kobosil & Novák (2017)
konstaterar att plankorsningar som inte uppfyller kraven för säkerhet samt
plankorsningar som inte används, ska tas bort.
Larue et al (2017) utförde en studie om säkerheten vid plankorsningar i Australien.
De beskriver att säkerheten vid järnvägsövergångar är ett återkommande problem
världen över. Larue et al (2017) bedömer slutligen att aktiva skydd, så som ljus, ljud
och automatiska anläggningar som bommar var önskvärt från de förare som deltog i
studien. Larue et al (2017) rekommenderar till vidare forskning för att se över
säkerheten ytterligare vid plankorsningar.
Det har i den återfunna forskningen säkerställts att säkerheten att korsa järnvägen
vid plankorsningar är ett återkommande problem, oavsett vilket land som studerats.
Antonson & Levin (2018) beskriver även att det upptäckts brister i Trafikverkets
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planläggningsprocess där det påstås att sociala konsekvenser av infrastruktur inte
diskuteras i den utsträckning som den borde, vilket tyder på att det finns möjlighet
att förbättra planläggningsprocessen ytterligare.
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3 Metod
I följande kapitel presenteras de valda metoderna. I avsnitt 3.1 presenteras
metodteori och den metoden som valts för arbetet är en kvalitativ forskningsstudie
med intervjuer och studie av järnvägsplaner och förrättningar. I avsnitt 3.2 redovisas
urval, tillvägagångssätt och analys av intervjuerna. I avsnitt 3.3 redovisas urval,
tillvägagångssätt och studie av järnvägsplaner och förrättningsakter. I sista avsnittet
3.4 presenteras uppsatsens etiska övervägande.
3.1

Metodteori

Murray & Hughes (2008) skiljer på kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder
och beroende på vilken forskning som utförs faller tillvägagångssättet normalt in
under någon av dessa metoder. Murray & Hughes (2008) skriver att den kvalitativa
metoden används mer regelmässigt inom samhällsvetenskap där en mer subjektiv
bedömning leder till slutsatsen av den specifika studien. Insamling av fakta som
kräver en subjektiv bedömning för förståelse är, enligt Murray & Hughes (2008), en
kvalitativ datainsamling. Enligt Biggam (2015) besvarar kvalitativa forskningen
frågor som ”varför?” och metoden anses av Murray & Hughes (2008) att bäst
tillämpas vid insamling av information för förståelse. Datainsamlingen sker
lämpligen via intervjuer och olika fokusgrupper (Murray & Hughes, 2008).
Metoder för att samla in data
Enligt Ahrne & Svensson (2016) bygger empiriska forskningsprojekt inom
samhällsvetenskapen på att få kunskap om samhället genom sinnesdata av något slag.
Sinnesdata är allt vi kan uppfatta med våra sinnen: se, höra, känna, lukta och smaka.
Dock är det enligt Ahrne & Svensson (2016) de två första sinnena som tillämpas när
det forskas inom samhällsvetenskapen, dvs. se och höra. Fortsättningsvis skriver
Ahrne & Svensson (2016) att ett sätt att se på empiriskt arbete är att det ska ske en
produktion av data och det aktiva arbetet som forskaren utför, är en producent av
data och inte enbart en insamlare. Det finns alltså, enligt Ahrne & Svensson (2016),
någon form av relation mellan forskningsfråga, behov av data och metodval. Det
synsätt som valts i denna studie är just produktion av data vilket enligt Ahrne &
Svensson (2016) inkluderar studenten i forskningen och minimerar risken att
påverka utfallet av intervjuerna på ett negativt sätt som leder till att resultaten blir
mindre objektiva.
Bearbetning och analys av empiriskt material
När produktionen av data är färdigställd ska den bearbetas och analyseras (Ahrne &
Svensson, 2016). Data kan ses som det som produceras i fältarbetet och i denna
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studies fall, genom intervjuer, medan det empiriska materialet som avgränsat
material är det som ska analyseras.
3.2

Interjuver

Intervjuer, är enligt Ahrne & Svensson (2016) en kvalitativ forskningsstudie. Det
anses att frågor vid intervjuer eller enkäter ska begränsas och hållas korta, detta för
att undvika svarvsbortfall och att personer väljer att inte delta i studien (Körner &
Wahlgren, 2015). Körner & Wahlgren (2015) beskriver begreppen slutna
svarsalternativ och öppna svarsalternativ. Vanligtvis används slutna svarsalternativ
vid enkäter och öppna svarsalternativ vid intervjuer, men även enkäter (Körner &
Wahlgren, 2015). Vid öppna svarsalternativ får personen som deltar i studien själv
formulera svaret och denna metod ger vanligtvis mer utvecklade och kvalitativa svar,
dock är denna metod svår bearbetad då varje svar måste bearbetas manuellt (Körner
& Wahlgren, 2015).
Produktion av data
Syftet med att använda intervjuer som metod var för att ta tillvara på
yrkesverksamma personers erfarenheter och reflektioner. Frågeformulär som
användas vid intervjutillfället syftade till att besvara denna uppsats frågeställningar:
”Hur ser den nuvarande hanteringen ut vid stängning av plankorsningar och i vilka situationer
skulle det vara användbart att tillämpa järnvägsplan?” och den andra frågan ”Hur ser
projektgenomförandet ut i projekt som berör borttagande av plankorsningar med avseende på
tid och kostnader?” besvaras främst av Trafikverkets respondenter.
Urval
För att uppnå ett neutralt resultat av studien tillfrågades både personer från
Trafikverket och Lantmäterimyndigheten för intervjuer, detta för att bredda
svarsintervallet och få olika vinklar av problematiken kring förfarandet vid stängning
av plankorsningar. Respondenterna från Trafikverket representerade bland annat
markförhandlare och respondenterna från Lantmäterimyndigheten representerade
förrättningslantmätarens roll i processen, den beslutande rollen. Det genomfördes
12 intervjuer, där sju personer representerade Trafikverket och fem
förrättningslantmätare representerade Lantmäterimyndigheten, där en var
pensionerad, vilket bedömdes uppfylla den svarsmättnad som krävdes för att få
frågeställningen besvarad med tillräcklig räckvidd. Guest, Bunce & Johnson (2006)
har genomfört ett experiment för att se hur många kvalitativa intervjuer som
krävdes för att uppnå önskat forskningsresultat. Det varierade beroende på vad
syftet var med studien men där syftet var att förstå gemensamma uppfattningar
ansågs det tillräckligt med 12 intervjuer.
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Den första personen som kontaktades var en rekommendation från en tidigare
kollega på Trafikverket och den kontaktade förrättningslantmätaren hänvisade i sin
tur till en annan person som ansågs mer insatt i ämnet och som hade mer erfarenhet
av förrättningar gällande upphävande av överfartsservitut. Detta var ett
återkommande system när representanter skulle kontaktas vid de båda
myndigheterna, en metod som ansågs lämplig då personer med erfarenhet kring
problematiken med plankorsningar var det som söktes och att själv finna dessa
personer ansågs svårt och som mindre lämpligt. På detta sätt fick myndigheterna och
de anställda själva rekommendera kollegor som ansågs bättre lämpad att svara på de
frågor som presenterades dels via telefon, dels via mejl.
Tillvägagångssätt
Tillvägagångssättet när intervjuerna skulle genomföras var följande: till att börja
med arbetades ett frågeformulär fram baserat på den teoretiska bakgrunden som vid
tidpunkten hade tagits fram. Eftersom intervjustudien skulle besvara två
frågeställningar utformades frågeställningarna på så sätt att respondenterna skulle få
utrymme att framföra sina upplevelser, åsikter och reflektioner.
Intervjuerna bokades sedan in med respondenterna antingen via telefon eller via
mejl. Eftersom respondenterna befann sig på olika platser i landet, valdes det i
många fall att genomföra intervjuerna via kommunikationsapplikationen Skype eller
via telefonen. Men i de fall där fysiska möten kunde genomföras, valdes det framför
telefonintervju och mejl.
Intervjuerna varade mellan 30–60 minuter och i inledandet presenterades syftet med
intervjun, syftet med uppsatsen och slutligen tillfrågades respondenterna om:
• Anonymitet, dels deras egen i form av namn och arbetstitel men även
myndighetens/organisationens namn
• Godkännande av att intervjun spelas in
• Godkännande av att kontaktuppgifter behandlas i form av namn, mailadress
och telefonnummer
I huvudsak användes hela frågeformuläret men beroende på respondentens roll och
karaktär var det varierande utfall av följdfrågor, men med beaktande att alla skulle få
samma utrymme och behandlas lika. Under intervjutillfället upprepades en del svar
för att klargöra att det uppfattats korrekt samt att det upprepade gånger tillfrågades
om de skulle vilja lägga till något ytterligare eller lyfta något utöver det som redan
besvarats. Efter att eventuell inspelning avslutats informerades respondenterna om
transkribering och utskick av materialet för godkännande. I tre fall godkände inte
respondenterna att inspelning skedde och i dessa fall antecknades samtalet ned och
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skickades i efterhand via mejl för komplettering. Frågeformuläret som användes vid
intervjutillfället återfinns i bilaga A (Trafikverket) och bilaga B
(Lantmäterimyndigheten).
Analys av intervjuer
Efter att alla intervjuerna var genomförda påbörjades bearbetning av det data som
producerats. Ahrne & Svensson (2016) har konstaterat att kvalitativa studier leder
till stora och svåröverskådliga mängder material. De skriver vidare för att återfå
kontrollen över materialet måste allt läsas om och om igen och på något sätt delas
upp och sorteras. Enligt Ahrne & Svensson (2016) talas det ofta om kodning vilket
betyder att analytikern kommenterar materialet spontant för att sedan övergå till att
sortera innehållet mer strukturerat och ordnat.
De utskrivna intervjuerna lästes om och om igen medan innehållet kommenterades.
De nyckelord som uppkom upprepande gånger antecknades i en tabell för varje
enskild respondent, där citat kopplades till nyckelorden. Detta sorterades sedan i
kategorier och enligt Ahrne & Svensson (2016) är analytikerns uppgift att välja
empiriska exempel som tydligt illustrerar det fenomen som ska belysas och
framförallt, besvara frågeställningarna. Eklund (2012) rekommenderar att börja
analysera intervjun som helhet, sedan sammanställa intervjun övergripande och till
sist analysera olika beståndsdelar av intervjun.
3.3

Studie av förrättningsakter och järnvägsplaner

Studien av förrättningsakter och järnvägsplaner är en form av innehållsanalys. Enligt
Åbo Akademi (2018) är den centrala funktionen i denna metod att få en förståelse
för den text som analyseras och målet är att textens innehåll, mening och struktur
analyseras. Detta genomförs enligt Åbo Akademi (2018) genom att läsa, tolka och
kategorisera textinnehållet och det handlar enkelt uttryckt om att tolka budskap,
avsikter eller meningsstrukturer som sedan kopplas samman med teorin.
Fortsättningsvis skriver Åbo Akademi (2018) att det finns kvantitativ och kvalitativ
innehållsanalys och det är den sistnämnda som tillämpas i denna uppsats.
Produktion av data
Studie av förrättningsakter och järnvägsplaner ska studeras med syftet att besvara
frågeställningen: ”Hur ser den nuvarande hanteringen ut vid stängning av plankorsningar
och i vilka situationer skulle det vara användbart att tillämpa järnvägsplan?”.
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Urval och tillvägagångssätt
3.3.2.1 Förrättningsakter

Det frågeformulär som användes vid intervjutillfället innehöll två frågeställningar
som syftade till att få underlag till resultatet i form av diarienummer för
förrättningar som i huvudsak behandlade upphävande av överfartsservitut. Denna
insamlingsmetod ledde till att en muntlig beskrivning gavs vid intervjutillfället,
kopplat till de övriga frågorna som behandlats under tillfället. På grund av tidsramen
för uppsatsen fanns det inte möjlighet att studera alla förrättningsakter och ett urval
skedde. Urvalet grundade sig på förrättningens omfattning, beroende på om det
fanns en järnvägsplan i grunden och när förrättningsakten upprättades.
Förrättningsakterna hade kravet att ansökan inte skulle vara äldre från år 2000.
3.3.2.2 Järnvägsplaner

Det finns ett begränsat antal järnvägsplaner som endast behandlar stängning av en
plankorsning. Det finns däremot ett flertal järnvägsplaner som behandlar stängning
av plankorsningar, men då i samband med andra åtgärder som enligt lag är byggande
eller ombyggnad av järnväg (P-A. Hamrin, personlig kommunikation, 3 maj 2019).
Något urval av ett större antal järnvägsplaner har inte gjorts, utan den externa
kontaktpersonen från Trafikverket och respondenterna från Trafikverket har lämnat
ut representativa järnvägsplaner för det ämnet som studerats. Den externa
kontaktpersonen utlämnade den järnvägsplan som berörde stängning av en
plankorsning, vilket är en järnvägsplan berörande plankorsningsstängning i Forsa.
Det andra järnvägsprojektet angavs vid två intervjutillfällen, dels av
förrättningslantmätare dels av tidigare markförhandlare, som heter SöderhamnKilafors och behandlar ökad kapacitet på järnväg. Det projektet i sin tur omfattar
dels stängning av plankorsning med plan, dels stängning av plankorsningar med
järnvägsplan men med parallella lantmäteriförrättningar.
Studie av järnvägsplaner och förrättningar
Sammanfattningsvis var det följande järnvägsplaner med tillhörande
förrättningsakter som studerades:
1. Järnvägsplan som hanterar plankorsningar i samband med ombyggnad av
järnväg (Kilafors Bangård)
2. Plankorsningar som dokumenteras i plan men hanteras i förrättningar
parallellt (Marmaverken-Söderhamn)
3. Järnvägsplan som är framtagen enbart för en plankorsning (Forsa).
Först studerades järnvägsplaner och då främst planbeskrivning och plankartor. Där
följande frågeställningar behandlas under avsnitt 4.2 Resultat:
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a)
b)
c)
d)

Vad är det för projektmål? (Öka säkerheten/öka kapacitet?)
Hur många plankorsningar ska stängas?
Hur har dessa plankorsningar dokumenterats?
Hur hanteras skadeförebyggande åtgärder i järnvägsplanen?

Vilket syftade till att sammanställa vilken form av utredning som har genomförts av
Trafikverket.
Sedan studerades förrättningsakter och då främst protokoll och förrättningskartor.
Följande frågeställningar behandlas under avsnitt 4.2 Resultat:
e)
f)
g)
h)

Vilka yrkanden har inkommit och hur har ansökan sett ut?
Vad är det för arbetsmetodik i förrättningen?
Vad har det skett för utredningar inom förrättningens ram?
Hur många överfartsservitut upphävs?

Detta syftade till att sammanställa vilken form av utredning som har genomförts av
Trafikverket och vad som sedan har behandlats i sin helhet inom förrättningen.
3.4

Etiska överväganden

Det finns alltid en problematik och ett risktagande att genomföra intervjuer utan
någon erfarenhet eller utbildning (Körner & Wahlgren, 2015, s. 16). Om känsliga
och integritetskränkande frågor används i studien är risken hög att det leder till
uteblivna svar (Körner & Wahlgren, 2015, s. 17). Den som önskar anonymitet ska
få det, detta genom att de inspelade intervjuerna (om respondenterna tillåter det)
transkriberas, lagras på ett säkert sätt och namn tas bort (jfr avsnitt 3.2.3).
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4 Resultat
I detta kapitel presenteras resultatet av de utförda undersökningarna som syftar att
besvara frågeställningarna. I avsnitt 4.1 presenteras resultatet av de genomförda
intervjuerna som har syftat till att efterforska och kartlägga hur Trafikverket och
Lantmäterimyndigheten hanterar stängning av plankorsningar och vilken form av
problematik som uppstått under förrättningens gång. Slutligen i avsnitt 4.2
presenteras analys av förrättningsakter och järnvägsplaner som syftat till att belysa
dels faktorer som underlättat handläggningen för förrättningslantmätaren, dels i
vilka situationer en järnvägsplan lämpligen skulle tillämpas.
4.1

Intervjuer

I det här avsnittet presenteras resultatet av genomförda intervjuer med samtliga
respondenter. Dels representanter från Trafikverket dels representanter från
Lantmäterimyndigheten. Resultatet av intervjuerna besvarar tillsammans med studie
av förrättningsakter och järnvägsplaner (jfr avsnitt 4.2) frågeställningarna ”Hur ser
den nuvarande hanteringen ut vid stängning av plankorsningar och i vilka situationer skulle
det vara användbart att tillämpa järnvägsplan?” och ”Hur ser projektgenomförandet ut i
projekt som berör borttagande av plankorsningar med avseende på tid och kostnader?”.
Sammanställningen av de respondenter som deltagit i studien presenteras i tabell 1.
Studien av intervjuerna genomfördes som beskrivet under avsnitt 3.2.4 med hjälp av
nyckelord som sedan ledde till kategorier. Nedan sammanställs intervjuerna i
kategorier, det vill säga likartade frågor presenteras under en gemensam rubrik (jfr
bilaga A och B). Fullständigt namn på respektive respondent presenteras i tabell 1
medan initialerna inom parentesen används i texten.
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Tabell 1. Sammanställning av de respondenter som deltagit i studien, vilken roll de har, när intervjun genomfördes
och övriga kommentarer (Tabell: Holmström, P. Maj 2019).
Myndighet och roll

Respondenter

Kommentarer

Trafikverket (Trv)
Åtgärdsplanerare

Agneta Frejd (AF)
Intervjudatum: 29 april 2019
Susanna Klang (SK)
Intervjudatum: 12 april 2019

Verkslantmätare

Margareta Troive-Hallström (MT-H) Besvarade tillkomna frågor via e-post.
Intervjudatum: 16 maj 2019

Planprövare

Cecilia Frances (CF)
Intervjudatum: 22 maj 2019

Plansamordnare

Margareta Utterström (MU)
Intervjudatum: 8 maj 2019

Markförhandlare

Marcus Lindahl (ML)
Intervjudatum: 18 april 2019

Besvarade tillkomna frågor via e-post.

Olof Weberup (OW)
Intervjudatum:16 april 2019
Lantmäterimyndigheten (LM)
Förrättningslantmätare

Karl-Martin Gidlund (K-MG)
Intervjudatum: 10 april 2019
Henrik Storm (HS)
Intervjudatum: 11 april 2019
Simon Ingelman-Sundberg (SIS)
Intervjudatum: 30 april 2019
Lars-Gunnar Johnson (L-GJ)
Intervjudatum: 6 maj 2019

Fd. förrättningslantmätare

Per-Eric Norberg (P-EN)
Intervjudatum: 6 maj 2019

Trafikverket
Har du arbetat med, eller på annat sätt kommit i kontakt med stängning
av plankorsningar? (Fråga 1, 2 och 4)
Samtliga respondenter från Trv har på ett eller annat sätt kommit i kontakt med
stängning av plankorsningar. SK, MU och OW är de personer som kommit i kontakt
med stängning av plankorsning med järnvägsplan. SK har arbetat som
markförhandlare i projekt Söderhamn-Kilafors, där sträckan behandlat
plankorsningar dels enbart i förrättningar dels i järnvägsplan.
MU har kommit i kontakt med plankorsningar längs med projekt Mittbanan där
projektet i samband med att Trv gör andra åtgärder som är med byggande av
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järnväg. OW har kommit i kontakt med stängning av plankorsning med järnvägsplan
en gång, men påpekar att det var ett undantagsfall. I ett fall som CF känner till togs
sådana plankorsningar in i planen som inte ingick i pågående lantmäteriförrättningar
för att stänga plankorsningar på samma sträcka. Projektet beskrev i planen att dessa
korsningar skulle stängas. Däremot är det enligt CF oklart om projektet sen tänkte
på att de också måste söka lantmäteriförrättning innan de stängdes fysiskt. Detta för
att upphäva servituten i även dessa plankorsningar enligt laga kraft vunnen
järnvägsplan.
Används järnvägsplan vid stängning av plankorsningar? Varför/varför
inte? (Fråga 3)
Samtliga respondenter svarar att det inte används och samtliga är eniga om varför
det inte används och det är för att järnvägsplan är tids- och kostnadskrävande att
arbeta fram. MU och CF lägger även till att det kan bero på okunskap och MU
förklarar vidare att järnvägsplaner inte har tillämpats för stängning av plankorsning
och därav finns det inte någon erfarenhet.
”… det står ju att vi får stänga plankorsningen, även om det inte är byggande av
järnväg… men, jag tror att det är såhär att historiskt sätt har vi ju inte gjort det utan då
har vi kört lantmäteriförrättningar och stänger överfarterna, på den vägen.” (Utterström.
M, personlig kommunikation, 8 maj 2019)

Det har enligt CF nyttjats i region Mitt när andra åtgärder samtidigt har varit
aktuella på järnvägen, till exempel vid upprustning av befintlig järnväg. Då beskriver
CF att plankorsningar har tagits med i planen för att kunna stänga dem.
OW berättar att järnvägsplaner har tillämpats i region Syd när projekten inte
kommit fram med fastighetsbildningslagen och skyddsparagraferna inte varit
uppfyllda. SK berättar att järnvägsplan är mer tvingande och i de lägen där
överenskommelse inte kan träffas eller de plankorsningar som Trv anser som kritiska
och farliga har Trv tillämpat järnvägsplan. SK fortsätter att säga Trv tillämpar
järnvägsplan om det inte går att lösa med markägarkommitté, som en sista
möjlighet. Dock har SK upplevt att det har fungerat bra med markägarkommitté och
det har varit ett bra samarbeta där det har tagits fram alternativa lösningar.
ML resonerar att när det finns sådana fastigheter där det är ett bostadshus som har
överfartsservitut är det nog bättre att påbörja en planprocess och sen om Trv märker
att det kan träffas en frivillig överenskommelse är det nog lättare att avbryta
planprocessen. I stället för att börja att ansöka om lantmäteriförrättning och
upptäcka att det inte går att träffa överenskommelse och sedan påbörja en
planprocess. MU anser att Trv borde använda planerna mer dels för att underlätta
för LM, eftersom det enligt MU blir mycket lättare för LM om det finns en plan i
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grunden. Detta på grund av att fastighetsskyddet i 5 kap. 8 § FBL (SFS 1970:988)
blir utsläckt.
”(…) Och projektledaren hade varit bestämd att det inte skulle vara någon järnvägsplan,
för det skulle bli för komplicerat. … i dom flesta fallen håller jag väl med, att när det är
enklare stängningar då spar man ju ganska mycket tid genom att strunta i järnvägsplan.”
(Lindahl. M, personlig kommunikation, 18 april 2019)

Enligt CF kan det anses som mer lämpligt att tillämpa järnvägsplan i de situationer
då lantmäteriförrättning redan är sökt för att stänga plankorsningar och det i
förrättningen framkommer att fastighetsskyddet enligt 5 kap. 8 § FBL (1970:988)
hejdar intrånget. Fortsättningsvis berättar CF att frågan om intrånget och den
enskildes intresse och det allmänna intresset kan avgöras i planen och då framgår
konsekvenserna av stängningen i planen.
MT-H menar att i de situationer där hus blir obrukbara på grund av att en
järnvägsövergång tas bort och att bygga en ersättningsväg alternativt planskild
korsning i proportion till fastighetens marknadsvärde skulle leda till höga kostnader
och anses som ekonomiskt orimligt, skulle det vara lämpligt att tillämpa en
järnvägsplan.
Hur har Trafikverket planerat och ansökt om upphävande av
överfartsservitut? (Fråga 5, 6 och 7)
Enligt samtliga respondenter har det inte gjorts några omfattande utredningar från
Trafikverkets sida och det har varit generella ansökningar om att stänga så många
plankorsningar som möjligt.
Tanken med det enligt MU är att det ska vara likabehandling och då är det LM som
är en opartisk myndighet som ska kolla på allting. Det har enligt MU fungerat men
menar vidare att om Trv hade utrett själva hade det varit enklare och då går det även
fortare hos LM. ML berättade att det i ett projekt har det tagits in en konsult som
har gjort en utredning och där var det just många korsningar som var obevakade
eller bara kryssmärken, vilket inte är tillräckligt. Då vill Trafikverket stänga i första
hand och uppgradera i andra hand så att det ska möjliggöra hastighetshöjning,
eftersom obevakade plankorsningar inte får finnas över en viss hastighet.
OW berättar att ansökningarna har varierat lite över tid och förr ansökte Trv om ett
huvudärende för en hel bandel och sedan bröts det ut förrättningar för särskilda
ärenden ur huvudärendet. Detta har enligt OW har förändrats lite på Lantmäteriet
och de strävar nu efter att ha ärenden för varje enskild plankorsning men att
Trafikverket vanligtvis sätter ihop något slags funktionellt paket innan ansökan
skickats för att få en bild över hur allt hänger ihop.
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Grunden till ansökan enligt OW kan vara olika men det kan vara en regionchef som
gett direktiv att ta bort farliga korsningar där det hänt allvarliga olyckor eller för att
höja hastigheten och förbättra kapaciteten på sträckan. OW fortsätter med att
berätta att projektet nu mera alltid har med att det ska göras en servitutsutredning.
Enligt CF togs plankorsningar förr i tiden med i nya järnvägsplaner för att bygga
om/bygga nya mötesstationer längs befintlig järnväg och för dessa plankorsningar
pågick lantmäteriförrättningar för att stänga plankorsningar sedan tidigare. CF
fortsatte att berätta att i händelse av att något problem skulle uppstå vid stängning av
dessa plankorsningar, togs dessa plankorsningar in i järnvägsplanen på samma sträcka
för att underlätta upphävandet av servituten i de pågående
lantmäteriförrättningarna.
”Det innebar ingen merkostnad/ merarbete att ta med stängningen av dessa korsningar i
järnvägsplanen. Dessutom kunde läget för ersättningsvägarna som skulle illustreras på
plankartorna hämtas från lantmäteriförrättningarna där det redan var utrett av den
vägsakkunnige (till stor del) var ersättningsvägarna borde ligga.” (Francés. C, personlig
kommunikation, 22 maj 2019).

Hur ser projektgenomförandet ut i projekt som berör borttagande av
plankorsningar med avseende på tid och kostnader? (Fråga 9)
Samtliga respondenter är eniga om att projekt berörande stängning av
plankorsningar tar lång tid. OW tyckte bedömningen om kostnader är väldig svår
och att det kan variera beroende på hur tvistigt det är, OW nämner även att
förrättningar idag är kostsamma. Fortsättningsvis berättade OW att det egentligen
kan kosta hur mycket som helst och att det är lika med tiden men en vanlig tid enligt
OW är, från ansökan till beslut, 5 år. ML anser är lantmäterikostnaderna är stora
men om Trv gör en järnvägsplan kostar det också mycket pengar plus
lantmäterikostnader. Tiden är kritisk och där kanske en järnvägsplan skulle hjälpa på
grund av att Trv avsätter tid hos projektledarna att göra en plan.
Vad finns det för möjligheter för tidig utredning av Trafikverket och
Lantmäterimyndigheten för att underlätta handläggningen vid
stängning av plankorsningar? (Fråge 9 och 10)
OW anser att det redan genomförs tidiga utredningar i form av träffa
överenskommelser och samråd, men att det är lite vanskligt på grund av att det ska
vara likabehandling och OW frågar sig vem ska Trv ska börja förhandla med? OW
fortsätter att berätta att om det bara är en fastighetsägare i förrättningen är det
möjligt men så fort det blir flera leder det till att alla inte har fått samma information
samtidigt. OW har prövat alla varianter och erfarenheten och efter det menar OW
att det är bäst att börja med ett lantmäterimöte för då får alla samma information
från början.
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”Det blir lätt ett känsligt läge där, det är min erfarenhet. Jag har provat alla varianter där
tror jag. Och jag tror, och det är nog, jag tycker att det bästa är att börja med ett
lantmäterimöte så att alla får samma information från början…” (Weberup. O,
personlig kommunikation, 16 april 2019).

ML berättar att det uppstår ett problem att utföra tidiga utredningar i form av att
projektera ersättningsvägar, i det fall som ML berättade om önskade
förrättningslantmätaren underlag för ersättningsvägar och om Trv ska ha mer
detaljstuderade och genomförbara ersättningsvägar måste en konsult anlitas.
Konsulten sin tur ville veta vilka plankorsningar som redan var stängda och enligt
ML uppstår en ond cirkel.
SK skulle vilja tro att Trv kan vinna på att göra tidiga analyser om omfattning, det
vill säga titta på hur områdena ser ut och vilka konsekvenser åtgärder skulle kunna få
samt göra en kostnadskalkyl på det. AF beskrev hur arbetssättet går till när en
beställning av åtgärd skickas till enheten investering från enheten
planering. Tidiga utredning gällande ökat plankorsningsskydd alternativt
slopning utförs vanligtvis av investering men även behov kan utredas genom
åtgärdsvalsstudier. Åtgärdsvalsstudier utförs av enheten utredning på planering.
Olycksfallsutredningar gällande plankorsningsolyckor utförs av olycksfallsutredarna,
enhet trafiksäkerhet järnväg. Kundärenden kommer oftast in till enheten planering.
AF berättade om det regeringsuppdrag som enheten planering har fått,
där har planering valt ut de plankorsningar med högst prioritet som Trv sedan
arbetar vidare med.
Sen tror SK att lantmäterisammanträden är ett bra forum för att nå ut med
information till samtliga berörda och att Trv på sådana möten tydligt kan förklara
anledningen till att stängningar bör ske. SK tror inte på att några tidigare samråd
eller överenskommelser gör någon större skillnad. SK anser att det istället bör
startas upp en LM-förrättningen i god tid innan planerad byggstart för att ge berörda
info i god tid. Oftast behöver sådana här förändringar tid att sjunka in och tid för att
hitta de bästa lösningarna som de flesta kan acceptera.
Samtliga respondenter är eniga om att LM bör kopplas in i ett tidigt skede för att
underlätta handläggningen och diskutera lösningar.
Går det i järnvägsplanen att besluta om ersättningsvägar eller går det
endast att redovisa i illustrationen? Varför? /varför inte? (Fråga 11)
Samtliga respondenter svarade nej på frågan på grund av att ersättningsvägar inte är
byggande av järnväg, men det illustreras.
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Lantmäterimyndigheten
Har du arbetat med, eller på annat sätt kommit i kontakt med stängning
av plankorsningar? (Fråga 2 och 3)
Samtliga respondenter har arbetet med upphävande av överfartsservitut.
Hur har Trafikverket planerat och ansökt om upphävande av
överfartsservitut? (Fråga 4, 5 och 6)
Enligt SIS startar förrättningen med en ansökan och det måste ju till en ansökan för
att starta en förrättning och ibland är det inte möjligt tidsmässigt, eller på grund av
andra orsaker, att utreda innan ansökan skickas in utan då får det göras under
förrättningens gång. SIS fortsätter med att berätta att problemet med projekt
Mittbanan är att det har varit bråttom, det har varit EU-projektpengar som bara
betalas ut under fyra år. Enligt K-MG har Trafikverkets ansökan i princip omfattat
en redovisning av de plankorsningar som finns på aktuell sträcka.
P-EN berättar att ansökan påverkar hur ärendet startar och det har funnits
ansökningar där Banverket/Trafikverket skrev att "på den här sträckan vill vi ta bort
så många plankorsningar som möjligt". P-EN berättar vidare att LM får först utreda
hur många servitut som finns och det är lite besvärligt ibland hur utredningen är, för
ursprungligen är det officialservitut som är tillkomna när järnvägen exproprierades
och då är det många övergångar som är lite oklara.
L-GJ berättar att underlaget från Trv varierar och det varierar även beroende på
vilken markförhandlare det är och vissa ansökningar som säger att "den och den
överfarten upphäver ni servitutet för" och ingenting mer. L-GJ lägger även till att
det är klart att då får LM stå för hela den utredningen som behövs då, för att komma
till botten med vem vilka det är som har rättigheten och hur det ska lösa deras
markåtkomst i fortsättningen. Enligt L-GJ ser det olika ut, vilka förberedelser som
Trafikverket har gjort. L-GJ avslutar med att säga ”Så det här med att utreda… det
är som alltid i lantmäteriförrättningar, A och O. Det gäller att veta hur
förhållandena är innan man kommer någonstans med det liksom.”.
Har du upplevt någon problematik med förrättningar gällande
upphävande av överfartsservitut på järnväg? Hur då? / varför? (Fråga 7
och 12)
Samtliga respondenter upplever yrkanden som otydliga. HS och P-EN anser att
bedömningarna alltid är svåra om det går att genomföra. Prövningen och
bedömningen är, enligt HS, svårast och alla blir inte nöjda med beslutet och
resultatet av förrättningen. Det SIS kunde sakna var tydligare yrkanden om vad Trv
egentligen ville göra med de olika plankorsningarna i projekt Mittbanan och det har,
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enligt SIS, varit flera olika markförhandlare där och det önskas en mer konsekvent
linje och tydligare yrkanden.
”Ja, när det gäller Mittbanan så, så har det ju varit lite inkonsekvent om vad man vill göra
och så. Det har ju varit problem då att markägare på andra ställen kan tycka att det är
svårt att man vill göra på ett sätt där… Stänga en plankorsning, medan en liknande
plankorsning på ett annat ställe kan lämnas öppen. Det är väl ändå svårt att säga något
generellt eftersom det är unika förutsättningar vid varje förrättning och vid varje plats”
(Ingelman-Sundberg. S, personlig kommunikation, 30 april 2019).

K-MG redogör att det har uppstått olika former att problematik längs med sträckan
Söderhamn-Kilafors, dels redovisning av gemensamt arbete som blivit klandrat av
sakägare dels höga bankar i anslutning till bro över järnvägen där sakägare ifrågasatt
om de höga bankarna kan ingå i gemensamhetsanläggningar. Enligt K-MG är en
problematik också att handläggning av stängningsförrättningar ofta drar ut på tiden,
det går ofta relativt snabbt att meddela fastighetsbildningsbeslut och beslut om
gemensamt arbete vilket ger Trafikverket tillträde till att bygga ersättningsvägarna.
Men att det generellt upplevs av K-MG som en win-win situation för alla parter,
framförallt för att trafiksäkerheten ökar längs med järnvägen för att farliga
plankorsningar stängs, men även att effektiviteten för tågen ökar (högre
hastigheter). L-GJ berättade om att arbeta med järnvägar som går väldigt nära
vattendrag. De situationer som L-GJ berättade om uppstod det markområden som
låg inklämda mellan järnvägen och sjön och det har skapat stor problematik på grund
av att det inte alltid är lätt att bygga ersättningsvägar där.
Vad finns det för möjligheter för tidig utredning av Trafikverket och
Lantmäterimyndigheten för att underlätta handläggningen vid
stängning av plankorsningar? (Fråga 8 och 9)
HS, SIS, L-GJ och P-EN anser att en utredning från Trv skulle underlätta för deras
handläggning på så vis att det spar tid och det skulle av L-GJ vara ett drömscenario
om Trv hade träffat frivilliga överenskommelser. Dock påpekar samtliga att LM
prövar alla inkomna yrkanden. K-MG är tveksam till att Trv ska påbörja utredningar
innan ansökan skickas in. K-MG fortsätter med att säga att förrättningen är ett bra
forum att starta processen i och med att då får sakägarna samma inledande
information.
”Det är ju det också så att när det väl kommer till Lantmäteriet som är… så är inte
markägarna underrättade innan om åtgärden och då uppfattas det lite ibland att det är
Lantmäteriet som kommer och vill beslagta något som dom äger, eller rättighet som dom har
och det är ju inte så som det är va… vi vill ju framhålla det hela tiden att vår roll är ju
oberoende…” (Johnson. L-G, personlig kommunikation, 6 maj 2019).

L-GJ och P-EN tycker att LM bör bli inkopplad i ett tidigt skede och att
genomförandefrågorna är jätteviktiga att ha tänkt igenom när det görs en plan. L-GJ
berättade att när LM granskar detaljplaner då är egentligen LM förbi större delen av
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processen och L-GJ avslutar med att säga att LM är alldeles för sent med i
processerna.
(…) Ja, men så blir det ju. Det blir ju mer jobb för oss… men jag menar ju, vi är ju till för
att knäcka sådana här problem, så absolut… vi gör det ju, men visst en järnvägsplan –
jättebra, det är alltid bra när saker och ting är planlagda och man tänker ut hur saker och
ting ska fungera va. (Johnson. L-G, personlig kommunikation, 6 maj 2019).

K-MG anser att Trv ska söka förrättning innan arbetet med att fram järnvägsplanen
startar och det skulle innebär att Trv har en parallell förrättning samtidigt som
järnvägsplanen tas fram. K-MG utvecklar med att säga att förslaget till
ersättningsvägar kan tas fram i förrättningen för att sedan illustreras i
järnvägsplanen.
SIS och HS är tveksamma till att LM kan bli inkopplade i ett tidigare skede. HS vet
inte hur processen ser ut för järnvägsplan men att det bör gå till så att LM får något
typ av samråd. SIS påpekar att förrättningen börjar med en ansökan och säger: "För
vi bör väl inte jobba med ett ärende om det inte finns en ansökan.".
4.2

Studie av järnvägsplaner och förrättningar

I det här avsnittet presenteras resultatet av de genomförda studierna av
järnvägsplaner och förrättningar. Resultatet av studien besvarar tillsammans med
intervjuerna (jfr avsnitt 4.1) frågeställningen ”Hur ser den nuvarande hanteringen ut vid
stängning av plankorsningar och i vilka situationer skulle det vara användbart att tillämpa
järnvägsplan?”. Studien av järnvägsplanerna och förrättningarna genomfördes som
beskrivits under avsnitt 3.2.3 med hjälp av frågeställningar med syfte att efterforska
vad som har utretts av Trafikverket, vilka utredningar som behandlas inom
förrättningen och hur arbetsmetodiken ser ut i förrättning som behandlar
upphävande av överfartsservitut.
Med hänsyn till personuppgifter har fastighetsbeteckningar och bolag ersatts med
fiktiva namn, exempelvis ”Fastighet A”.
Järnvägsplan som hanterar plankorsningar i samband med
ombyggnad av järnväg (Kilafors Bangård kapacitetsåtgärder)
Beskrivning av projektet
I följande avsnitt är uppgifterna hämtade från Trafikverket (2014a). Järnvägsplanen
upprättades av Trafikverket mellan åren 2013–2014 för att möjliggöra en
ombyggnad av Kilafors bangård. Bangården var befintlig och i och med planen skulle
denna förlängas med syftet att 750 m långa tåg skulle kunna mötas. Projekt- och
ändamål presenteras i listan nedan och målet med planläggningen var att förbättra
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kapaciteten på järnvägen Kilafors-Holmsveden samt att avlasta Ostkustbanan från
godstrafik. Plangenomförandet bedömdes att bidra till förbättrad kapacitet på Norra
stambanan, vilket i sin tur leder till att åtgärderna bidrar till det övergripande
transportpolitiska målet att säkerställa en långsiktig hållbar transportförsörjning
nationellt. Det huvudsakliga syftet med ombyggnationen var att förbättra
kapaciteten.
Ändamål och projektmål var följande:
•
•
•
•
•

750 meter långa tåg ska kunna mötas
Smidig infart (snabbare byten inne på bangården möjliggörs)
Stax 25 (tyngre tåg kan trafikera sträckan)
Trafikering mellan Kilafors och Söderhamn möjliggörs
Möten på sträckan möjliggörs

Trafikverkets tidiga utredningar
I förstudien utreddes åtta olika alternativ och år 2010 beslutade Trafikverket att gå
vidare med tre alternativ. I förstudien konstaterades att förbättra bangårdarna var
det mest effektiva sättet att förbättra kapaciteten på sträckan och där alternativen
innebar ombyggnad av bland annat Kilafors bangård. Trafikverks beslut grundade sig
på en avvägning mellan funktion, kostnad, samhällsekonomisk nytta och påverkan på
hälsa och miljö.
Det genomfördes en samhällsekonomisk beräkning för projektet i sin helhet. Dessa
analyser visade att nyttorna för samhället var större än kostnaderna för samhället att
genomföra projektet och bedöms därför som samhällsekonomiskt lönsamt. Det
ansöktes om en lantmäteriförrättning vid lantmäterimyndigheten för genomförande
av fastighetsregleringarna med mera. Mark som behövs permanent för järnvägen
skulle i första hand ske genom frivilliga överenskommelser och i de fall frivilliga
överenskommelser inte kan träffas fick Trafikverket frågan prövad av
lantmäterimyndigheten. De frivilliga överenskommelserna skulle sedan ligga till
grund för lantmäterimyndighetens beslut. Trafikverket tog in värderingar som även
låg till grund för ersättningsbeslut i förrättningen.
Plankorsningar
Det fanns tre plankorsningar och dessa var Bruksallén, Björnnäsvägen och
Hambergsvägen.
− Plankorsningen Bruksallén var försedd med signal och bommar och ledde in
till Kilafors herrgård (Bilaga C)
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− Polgatan (väg 621) var den väg som korsade vägen vid Björnnäsvägen och
plankorsningen var försedd med signal och bommar (Bilaga C).
− Hambergsvägen korsar spåren mot Söderhamn i områdets norra del (bilaga
C). Plankorsningen var vid tillfället innan plangenomförandet oskyddad
eftersom det vid tidpunkten inte gick några tåg på järnvägen.
De befintliga plankorsningarna stängdes vid Björnnäsvägen och Bruksallén. Enligt
planbeskrivningen skulle en vägport ersätta de två plankorsningarna och en
ersättningsväg byggdes fram till denna. Läget och utsträckning av ersättningsvägen
fastställdes i en detaljplan som togs fram av kommunen och redovisades i
illustrationskartan. Stängningarna av plankorsningarna och den nya vägporten
förändrade vägnätet, vilket ledde till att Gemensamhetsanläggningen 3 omprövades i
samband med projektgenomförandet.
Hambergsvägens oskyddade plankorsning stängdes men möjligheten att korsa
järnvägen kvarstod och korsningen fick ny skyddsanläggning anpassat till två spår och
skyddsanläggningen bestod av ljud-, ljus och bomanläggning. Siktförhållandena
förbättrades även genom att dels justera vägens sträckning dels förse vägen med
vilplan. Det nya läget för plankorsningen fastställdes inte i planen men utfördes i
samband med stängningen. Överfartsservitut upphävdes för samtliga plankorsningar
och detta skedde i en lantmäteriförrättning, ärendenummer X14140 (jfr avsnitt
4.2.2).
Barriäreffekter och trafiksäkerhet
Efter plangenomförandet innebar järnvägen en barriär även fortsättningsvis.
Trafikverket bedömde att ombyggnationen ger små negativa konsekvenser av
barriäreffekterna. Dock bedömde Trafikverket att det finns en viss risk att
ombyggnationen leder till spårspring i och med att plankorsningar stängs, men
Trafikverket bemötte denna risk med en bullerskärm som minskar risken för
spårspring.
Sammanfattningsvis bedömde Trafikverket att projektet till större del vara positivt
från risksynpunkt och är främst för att två plankorsningar stängs och ersätts med
vägport. Den oskyddade plankorsningen förses med komplett skyddsanläggning och
sannolikheten, efter plangenomförandet, att en allvarlig olycka sker bedömdes som
mycket liten.
Fastighetsreglering för upphävande av överfartsservitut över
järnväg vid Bruksallén och Björnnäsvägen i Kilafors m.m
I följande avsnitt är uppgifterna hämtade från Statliga Lantmäterimyndigheten
(2018). I samband med att Trafikverket planerade att bygga om bangården i Kilafors
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berörs bland annat korsningen vid Kilafors herrgård. Enligt den framtagna
järnvägsplanen avser Trafikverket att stänga tre plankorsningar och leda om trafiken
via en vägport (jfr avsnitt 4.2.1).
Yrkanden
Under det första sammanträdet yrkade Trafikverket förtida tillträde till mark som
vid kommande sammanträde skulle överföras och upplåtas enligt järnvägsplanen och
detaljplan för Kilafors bangård. Kommun yrkade att mark som är huvudgata
respektive lokalgata enligt detaljplan ska överföras och värderas samt mark för
tomtskaft enligt detaljplan överförs. Under det tredje sammanträdet yrkade
Trafikverket följande:
• Trafikverket preciserade yrkandet till att avse fastighetsbildningsbeslut enligt
beskrivningar och kartor (Bilaga C).
• Trafikverket yrkade vidare att anläggningsarbetet ska utföras som
gemensamt arbete enligt FBL
• Beslut om förskott
• Förtida tillträde till servitutsområde för bullerplank och trädsäkerhet samt
upplåtet utrymme för anläggningsarbetet
• Trafikverket hade även förhandlat med vägförening och sakägare för Kilafors
herrgård.
Under det femte sammanträdet yrkade Fastighetsbolaget ersättning med 15 000 000
kr. Yrkandet avsåg marknadsvärdeminskningen på grund av stängningen av
plankorsningen i Bruksallén. Fastighetsbolaget är beredd att träffa en
överenskommelse med Trafikverket om ersättningen 7 291 250 kr och även det
avser marknadsvärdeminskningen på grund av stängningen av plankorsningen i
Brukallén. Trafikverket medgav ersättning enligt förskottslängd, det vill säga cirka
250 000 kr. Trafikverket hade även träffat en överenskommelse med
Fastighetsbolaget om skadeförebyggande åtgärder. Förrättningslantmätaren
bedömde att ytterligare ersättning ska utgå för Fastighetsbolaget med 2 173 750 kr
och fastighetsägaren är beredd att träffa en överenskommelse med Trafikverket om
slutlig ersättning enligt förslaget till ersättningsbeslut ovan.
Överfartsservitut
Enligt järnvägsplanen ska stängning av järnvägsöverfarter vid Bruksallén och
Björnnäsvägen genomföras. Vid tredje sammanträdet avsågs det att beslut ska
meddelas om upphävande av servitut för järnvägsövergångarna vid Björnnäsvägen
och Bruksalléns nuvarande sträckning. Överfartsservituten upphävdes vid
sammanträde och tillträde för att fysiskt stänga överfarterna fick inte ske förrän
ersättningsvägarna och huvudgata med vägport var byggda och kunde användas för
sitt ändamål. Trafikverket har medgett förskott på att den slutliga ersättningen ska
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betalas till ägaren för Fastigheten A med 400 000 kr. Företrädaren för Kilafors
herrgård framhåller under fjärde sammanträdet att överfarten vid Bruksallén är
fysisk stängd och inledningsvis saknades skyltning vid den nya infarten till
herrgården. Enligt Lantmäteriet hade stängningen fått effekten att det kom färre
kunder för att de inte hittade till herrgården.
Stängningen av överfarten vid Bruksallén kunde i förlängningen innebära att
restaurangen måste stänga och den är en förutsättning för att hotell- och
konferensverksamhet ska kunna upprätthållas vid herrgården. Företräden ansåg att
stängningen av överfarten vid Bruksállen kommer innebära en betydande sänkning
av marknadsvärdet på Fastighet A. Trafikverket framhåller att skyltningen ska
förbättras och att belysning i vägporten är beställd och ska sättas upp.
Arbetsmetodik
Det första protokollet var förordnande av sakkunnig. Den sakkunnige, värderaren,
ska upprätta värdeutlåtande med hänsyn till eventuell framtida
marknadsvärdeminskning och rörelseskada på Fastigheten A som följd av den nya
järnvägsplanen.
Första sammanträdet syftade till att vara ett informationssammanträde och inget
beslut meddelades. Under andra sammanträdet föreslog förrättningslantmätaren att
anläggningsarbetet skulle utföras som ett gemensamt arbete enligt 9 kap FBL och
Trafikverket föreslogs utses som syssloman. Den slutliga ersättningen till berörda
fastighetsägare skulle fastställas när ersättningsbeslut meddelades i ärendet.
Förrättningen skulle avslutas när anläggningsarbetet är utfört och slutbesiktning har
skett samt att Trafikverket hade redovisat det utförda anläggningsarbetet.
Under det tredje sammanträdet bedömde Trafikverket att de beslutade
anläggningsåtgärderna är slutförda. Trafikverket hade därför viljan att vid
sammanträdet redovisa de utförda anläggningsåtgärderna enligt reglerna om
gemensamt arbete i 9 kap. FBL (SFS 1970:988). Vid det tidigare sammanträdet
(tredje sammanträdet) redovisade Trafikverket det gemensamma arbetet och
redovisningen vann laga kraft. En särskild förhandling om ersättning för ägaren av
fastigheten för Kilafors herrgård på grund av upphävande av överfartsservitut vid
Bruksallén ska hållas på Lantmäterikontoret. Parterna uppmanades att starta upp
förhandlingen genom direkta kontakter omedelbart.
Utredningar
Fastighetsbildningsbeslutet vid andra sammanträdet bedömdes uppfylla tillämpliga
villkor i 3, 5 och 7 kap FBL och det bedömdes ändamålsenligt och förenligt med
bestämmelserna i 9 kap FBL att anläggningsåtgärderna utfördes som ett gemensamt
arbete. Förrättningslantmätaren bedömde att ingen ersättning för förlängda körvägar
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är aktuell eftersom trafiken i huvudsak sker åt ”rätt” håll. Några fastigheter får dock
förlängd körväg men detta kvittas mot den ökade säkerheten vid passage av
järnvägen.
Stängningen av plankorsningen vid Bruksallén innebar en stor förändring för
Fastigheten A och Kilafors herrgård. Innan stängningen hade Kilafors herrgård en
direktinfart från väg 83 på ca 200 meter genom en vacker allé av almar fram till
planen framför huvudbyggnaden och denna huvudbyggnad var väl synlig från väg 83.
Efter stängningen av plankorsningen har Trafikverket satt upp ett stängsel på båda
sidorna av järnvägen och det innebar att Kilafors herrgård inte blev lika synlig från
vägen.
Fastighetsbolaget ska garanteras en rättsenlig ersättning för den minskning i
marknadsvärde som uppstår på grund av stängningen av plankorsningen.
Lantmäterimyndighetens bedömning om den slutliga ersättningen till
Fastighetsbolaget grundade sig på den grundläggande bedömningen att svårigheten
att få en ny hyresgäst till restaurangen är kopplad till stängningen av plankorsningen.
Den faktiska omständigheten om att inte få en ny hyresgäst uppstod efter
stängningen av plankorsningen.
Plankorsningar som dokumenteras i järnvägsplan men hanteras
i förrättningar parallellt (Marmaverken-Söderhamn)
Beskrivning av projekt
I följande avsnitt är uppgifterna hämtade från Trafikverket (2015). Det finns en tre
mil lång järnväg mellan Kilafors och Söderhamn som binder ihop Norra Stambanan
och Ostkustbanan. Järnvägssträckan är en så kallad länsjärnväg som har en nationell
betydelse och innan plangenomförandet fanns en befintlig enkelspårig och
elektrifierad järnväg. Järnvägen var, innan plangenomförandet, i mycket dåligt skick
med låg stabilitet och bristfällig dränering. Målet för projektet var att säkerställa
möjligheterna till ökad framtida trafikering med god standard och hög
trafiksäkerhet.
Det fanns 28 järnvägsövergångar längs med sträckan där flertal var obevakade och
Trafikverkets avsikt med projektet var att rusta upp befintlig järnväg mellan
Söderhamn och Kilafors. Denna järnvägsplan avser sträckan MarmaverkenSöderhamn och ligger inom Gävleborgs län.
Projektmålen var följande:
• Hantera cirka 20 godståg/dygn till år 2030.
• Hantera godståg men en maximal längs om 750 meter
• Höja tåghastigheten inom befintlig banvall
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• Hantera stax 25 (största tillåtna axellast)
• Uppnå en god säkerhet för de som måste korsa järnvägen, genom att minska
antalet plankorsningar och öka skyddet för de kvarvarande
Trafikverkets tidigare utredningar
Upprustning av sträckan Söderhamn-Kilafors påbörjades enligt den gamla
planläggningsprocessen med förstudie. Länsstyrelsen Gävleborgs län beslutade, med
förstudien som underlag, att projektet inte skulle antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Den nya planläggningsprocessen stället kravet att en järnvägsplan ska
upprättas och etapp 1, sträckan Kilafors-Marmaverken hade fortlöpt så att de nya
lagändringarna inte berörde den sträckan. Etapp 2, Marmaverken – Söderhamn hade
inte fortlöpt i den utsträckning som etapp 1 och Trafikverket beslutade att ta fram
en järnvägsplan för etapp 2 i enlighet med den nya planläggningsprocessen.
Plankorsningar
Innan plangenomförandet fanns 31 järnvägsövergångar och många av dessa var
enbart en kvarliggande rättighet medan den fysiska övergången tagits bort för
längesedan. Enligt Lantmäteriets utredning föreslogs det att efter ombyggnationen
endast skulle finnas kvar 12 järnvägsövergångar, varav 7 övergångar föreslogs vara
plankorsning medan 5 förslogs vara planskilda korsningar. Emellan dessa
plan/planskilda korsningar byggdes ersättningsvägar för att alla skulle få rätt att
korsa järnvägen. Trafikverket har inom projektet hanterat plankorsningar parallellt i
lantmäteriförrättningar där Trafikverkets avsikt var att stänga flertalet övergångar på
sträckan Marmaverken-Söderhamn. Det parallella arbetet med upphävande av
överfartsservitut och åtgärder presenteras i järnvägsplanen med syfte att informera
boende längs med sträckan och öka förståelsen för banans framtida utformning. De
förslagna stängningarna redovisades i illustrationskartan och beskrevs i plan- och
miljöbeskrivningen.
Barriäreffekter och trafiksäkerhet
Trafikverket resonerar att eftersom projektet stänger flertal av övergångarna ökar
avståndet och det leder då till färre möjligheter att korsa järnvägen samt att
väntetider vid bomanläggningar kan tänkas öka. Dock kvarstår risken med
spårspring i och med att flera övergångar tas bort och sannolikheten för en olycka
ökar med en högre trafikering i hög hastighet. Sannolikheten är, enligt Trafikverket,
att en olycka ska ske på en järnväg i mycket dåligt skick högre i jämförelse med en
järnväg som är väl underhållen och med planskilda korsningar, där sannolikheten för
olyckor är lägre.
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Fastighetsreglering för upphävande av överfartsservitut på
sträckan Norrbyn-Gunnarbo
Ansökan och yrkanden
I följande avsnitt är uppgifterna hämtade från Statliga Lantmäterimyndigheten
(2015). Ansökan inkom från Banverket 2009-05-13. Banverket hade sedan tidigare
ansökt om förrättningar men ansökte nu om att återkalla den ansökan och istället
ansöka om nya förrättningar om fastighetsregleringar på sträckan SöderhamnKilafors. Den nya ansökan gäller stängning av plankorsningar, marköverföring för
genomförande av bankbreddning, bildande av servitut, med mera i samband med
upprustning av sträckan. Det fanns även en redan pågående förrättning som inte
önskas återkallas.
Det första sammanträdet var ett informationssammanträde och hölls gemensamt för
de två ärenden hos Lantmäterimyndigheten som rör sträckan Marmaverken –
Gunnarbo (X101020/X101021). Det framkom även av protokollet att
förrättningslantmätaren redogjorde för Trafikverkets ansökan och klargjorde att det
första sammanträdet enbart handlar om stängning av järnvägsövergångar i samband
med upprustning av järnvägen mellan Kilafors och Söderhamn.
Förrättningslantmätaren fortsatte att beskriva Lantmäterimyndighetens roll som en
opartisk myndighet som ska pröva den inkomna ansökan utifrån den lagstiftning som
finns. Fortsättningsvis redogjorde förrättningslantmätaren även att stängningarna av
järnvägsövergångarna behöver göras på grund av framtida ökad trafik på sträckan och
att det är farligt med obevakade övergångar över järnvägen. Frågan hölls öppen vid
ansökan och vid första sammanträdet om vilka övergångar som skulle stängas och
vilka som skulle bli kvar öppen.
Arbetsmetodik
Under första sammanträdet påtalas det att frågan om stängning av plankorsningar har
varit uppe redan för några år sedan och att det var en del synpunkter framfördes då.
Vidare enligt protokollet skulle Trafikverket då undersöka hur dessa synpunkter togs
tillvara. Frågan om det finns någon maxgräns för hur mycket mark som kan frångå
en bostadsfastighet för breddning av järnvägen ställdes. Trafikverket svarade att
prövningen sker från fall till fall och ibland går det inte att bredda på grund av att
villkoren i FBL inte är uppfyllda.
Lantmäterimyndigheten utsåg en sakkunnig avseende vägfrågor och denne ska leda
de markägarkommittéer som ska utses på mötet för de två aktuella
lantmäteriärenden. Markägarkommittéernas roll är enligt protokollet att komma
fram till gemensamt förslag om stängningar av järnvägsövergångar och om
ersättningsvägar. Markägarkommittéerna skulle påbörja utredningen av
förutsättningarna för stängningar av övergångar samt planering av ersättningsvägar.
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Ett nytt lantmäterisammanträde skulle ske när ersättningsvägarna var klar och skulle
även då presenteras. Under det andra sammanträdet informerade Trafikverket om
att en järnvägsplan skulle upprättas för Marmaverken-Söderhamn (jfr avsnitt
4.2.3.). I järnvägsplanen skulle det säkerställas mark för breddning av
järnvägsfastigheten och trädsäkring. Järnvägsplanen var inte en förutsättning för att
beslut skulle kunna meddelas i denna förrättning.
Överfartsservitut
Samtliga servitut har tillkommit vid expropriation för järnvägen.
Villkoren i 5 kap 4 § FBL (SFS 1970:988) bedömdes vara uppfyllda av
förrättningslantmätaren och överfarterna saknade skydd vid tidpunkten innan
förrättningen. Passage av järnvägen sker i planskilt område efter att förrättningen är
genomförd. De långsiktiga ekonomiska fördelarna av det meddelade
fastighetsbildningsbeslutet genom ökad trafiksäkerhet vid passage av järnvägen
bedömdes av Lantmäterimyndigheten att väsentligt överstiga kostnaderna och
olägenheterna. Överfartsservituten upphävs i förrättningen vid km 329+317,
329+529, 329+940, 330+180, 330+551 och 330+707, se bilaga C. Villkoren i 7
kap. 5 § (SFS 1970:988) bedömdes vara uppfyllda av förrättningslantmätaren. De
upphävda servituten ansågs som mycket trafikfarliga efter järnvägens ombyggnad och
bedömdes hindra ett ändamålsenligt utnyttjande av berörd järnvägsfastighet och
bedömdes inte heller kunna undanröjas genom ändring av servituten.
Utredningar
Lantmäterisammanträden i ärendet har hållits, 2011-06-16 och 2014-04-02. Vid
sammanträdet 2011-06-16 valdes en markägarkommitté som har biträtt
Skogsstyrelsen (SKS) att ta fram förslag till ersättningsvägar i ärendet.
Förrättningslantmätaren presenterade de servitut som gav rätt att korsa järnvägen
som upplåtits i samband med att järnvägen byggdes. Stängning av järnvägsöverfarter
görs genom att Lantmäterimyndigheten prövar om det är möjligt att upphäva de
servitut som finns och enligt protokollet kommer en sakkunnig utreda
förutsättningarna för stängningarna tillsammans med markägarkommittén. 2014-0324 hade sakkunnige i markägarkommittén utarbetat ett förslag till ersättningsvägar
och stängning av plankorsningar och det är enligt protokollet en förutsättning för att
berörda plankorsningar ska kunna stängas är ersättningsvägarnas byggande.
Under andra sammanträdet daterat 2014-04-02 inkom yrkande från sakägare att
beslut inte kan meddelas i ärendet innan överenskommelse om en helhetslösning
finns för berörd fastighet. Under det tredje sammanträdet framkommer det att
Trafikverket har kommit överens med ägaren till fastigheten om inlösen och rivning
av byggnaderna på fastigheten.
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Järnvägsplan som är framtagen enbart för en plankorsning
(Forsa)
Beskrivning av projektet
I följande avsnitt är uppgifterna hämtade från Trafikverket (2006). Trafikverket
skulle år 2006 anpassa järnvägssträckan Värnamo-Alvesta till största tillåtna
hastighet, vilket då var 160 km/h samt att sträckan skulle förses med linjeblockering
och fjärrstyrning. Då, 2006, fanns åtgärden med i Banverkets verksamhetsplan och
det fanns medel avsatta för byggnation. Slopning av plankorsningen i Forsa var en
del av åtgärder som planerades att göras på banan och järnvägsplanen togs fram i
enlighet med LBJ (SFS 1995:1649). Sträckan var hastighetsbegränsad till 140 km/h
och en bidragande faktor var oskyddade plankorsningar och det fanns fåtal
plankorsningar kvar och på flertalet av dessa pågick arbete för att slopning. Vägen
över järnvägen var en häradsväg från laga skifte och servituten på Banverkets
järnvägsfastighet var upphävda förutom för en kvarstående fastighet, Fastighet B.
Syftet var att göra en järnvägsplan för själva stängningen av plankorsningen, men att
den skulle även ge ett tillräckligt stöd för att säkerställa markåtkomsten för
ersättningsvägar med hjälp av fastighetsbildningslagen. Se bilaga C.
Trafikverkets tidigare utredningar
Banverket hade under flera år förhandlat med markägarna med syfte att stänga
plankorsningen och ersätta denne för kringkörningskostnader.
Lantmäterimyndigheten var inkopplad och ansåg att det inte var möjligt att leda om
transporterna via väg 25 (ligger väst om plankorsningen), ur trafiksäkerhetssynpunkt
och att leda om transporterna österut via sekundärvägnätet ansågs ge för långa
avstånd. I samband med detta erbjöds markägarna förhållandevis hög ersättning men
mottog de inte. Det ledde till att Banverket avslutade den processen och påbörjade
en förstudie för att söka efter lösningar. Förstudien ledde till att 15 alternativ
utreddes.
Det var slutligen alternativ 4 som rekommenderas att användas vilket innebar att
plankorsningen stängdes och åtkomsten av mark tillgodosågs via befintligt vägnät
samt nybyggnad av väg och upprustning av ägoväg. Länsstyrelsen beslutade att
projektet inte kunde antas medföra betydande miljöpåverkan.
Plankorsning
Enligt Trafikverket var det god sikt vid korsningen och tidsmarginalen att upptäcka
tåg som närmar sig var ca 20 sekunder. Korsningen användes av fastighetsägare,
arrendator och till viss del av de närmast boende. Utöver de som har formell rätt att
använda överfarten var det förmodligen ett begränsat antal som använde vägen.
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Enligt Trafikverket ledde vägen via överfarten inte till några avgörande
vägförkortningar och det fanns ingen direkt tidsvinst, utan användes mest troligt av
gammal hävd. Lantmätaren konstaterade att om det återstående servitutet för
Fastighet B skulle upphävas skulle det ha lett till en väsentlig minskning för
graderingsvärdet (5 kap. 8 § FBL [1970:998]) på fastigheten. Banverkets yrkande
kunde inte bifallas i det fallet och fastighetsbildningslagen har inte kunnat tillämpas
för samtliga servitut för stängning av den aktuella plankorsningen.
Barriäreffekter och trafiksäkerhet
Plankorsningen var vid tidpunkten den enda oskyddade plankorsningen på sträckan
Värnamo-Alvesta. Olycksrisken är, enligt Trafikverket, stor på banor som har
oskyddade plankorsningar, dels för föraren som får en stor press dels för trafikanter
som ska passera järnvägen. Stängningen av plankorsningen påverkade endast en
fastighetsägare och denne skulle få ekonomisk ersättning och nya ersättningsvägar
och barriäreffekterna för andra var minimal.
Fastighetsreglering för att stänga plankorsning med järnvägen i
Forsa
Ansökan och yrkanden
I följande avsnitt är uppgifterna hämtade från Statliga Lantmäterimyndigheten
(2017). År 2008 fick Lantmäterimyndigheten in en ansökan från Trafikverket
berörande stängning av järnvägskorsningen och till grund för yrkande fanns en
järnvägsplan (jfr avsnitt 4.2.5). Första sammanträdet var att förutsättningslöst
diskutera hur trafikfrågan skulle lösas när järnvägskorsningen stängdes. Vid tidigare
lantmäteriförrättning år 2005 upphävdes rätten att använda korsningen för alla
fastigheter förutom en, Fastighet B.
Överfartsservitut
Servitutet var tillkommit vid expropriation för järnvägsändamål 1903. Beslut om att
upphäva överfartsservitut i enlighet med lagakraftvunnen järnvägsplan togs 2012-0927. Se bilaga C.
Arbetsmetodik
Trafikverket informerade att järnvägsplanen inte sade mycket mer än att korsningen
skulle stängas och det fanns förslag på hur trafiken skulle lösas men att detta förslag
inte nödvändigtvis behövdes följas utan Trafikverket välkomnade andra förslag
också. Det uppkom synpunkter från sakägarna under första sammanträdet att en
bättre samordning borde göras av tidigare Banverket och Vägverket. Trafikverket
borde enligt sakägarna göra en helhetslösning och Trafikverket svarade att det är just
därför det var många representanter med på sammanträdet för att samordna frågan.
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Utredning
Fastigheten B har utarrenderad åkermark på båda sidor om järnvägen och denna
överfart användes dagligen under brukningssäsongen. Ägaren till Fastigheten B
bedriver skogsbruk på båda sidorna om vägen och kommer i och med stängningen
behöva en annan väg till skiftet. Korsningen användes även av en annan
fastighetsägare för att komma till hembygdsgården, samt användes den av andra
bland annat för att komma till kyrkan.
Trafikverket informerade om att en förstudie för väg 25 skulle tas fram, väg 25 går
väst om plankorsningen. Bästa alternativet var att väg 25 fick en ny sträckning och
förslaget skulle innebära att befintlig väg 25 skulle användas som ersättningsväg.
Förslag på ny sträckning av väg 25 har för många år sedan varit uppe som förslag
men projektet lades ner då kostnaden blev för stor. Den kortsiktiga lösningen för
ersättningsvägar bör helst lösas så att vägarna inte blir överflödiga om väg 25 byggs
om. Slutligen framkommer det av protokollet att ett förslag som var okej enligt
närvarande sakägare var att bygga en ersättningsväg i trädsäkringsgatan och ny
anslutning till närliggande plankorsning. Förslaget på den ersättningsväg som
redovisas i järnvägsplanen efterfrågades inte.
Förrättningslantmätaren förklarade under ett andra sammanträde att en järnvägsplan
finns som visade att plankorsningen ska stängas och det som skulle diskuterades
under sammanträdet var hur vägfrågan skulle lösas. Ärendet hade tidigare avvaktat i
väntan på förstudien för väg 25 och kunde 2011-09-19 återupptas. Förstudien för
ombyggnation av väg 25 löste inte några problem i detta ärende. Trafikverket
beskrev järnvägsplanen och berättade att det fanns olika utredningsalternativ för hur
vägfrågan skulle lösas men alternativen ansågs inte vara de bästa lösningarna. Den så
kallade trädsäkringen av järnvägen har gett nya möjligheter för att förlägga väg fram
till den närliggande korsningen.
Förrättningslantmätaren förklarade att andelstal av nya väga skulle lösas inom
förrättningens ramar. Frågan uppkom om vilka som i så fall skulle få använda den
nya vägen och förrättningslantmätaren förklarade att vägen kommer bli privat och
inte öppen för allmänheten. Trafikverket blev uppmanad av förrättningslantmätaren
att detaljprojektera kring den närliggande korsningen och beslut skulle fattas i
ärendet när detaljprojektering finns och samråd med länsstyrelsen har gjorts.
Sammanfattning: Ny vägbyggnation utmed järnvägen på båda sidor till närliggande
korsning samt på norra sidan i befintlig kraftledningsgata till vändplan på berörd
fastighet.
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5 Diskussion
I följande avsnitt diskuteras de resultat som presenterades under kapitel 4. I avsnitt
5.1 diskuteras studiens val av metod, samt vilka styrkor och svagheter metodvalet
medfört under tiden studien genomförts. I avsnitt 5.2 diskuteras resultatet utifrån
uppsatsens frågeställningar, dels de genomförda intervjuerna dels studien av
järnvägsplaner och förrättningsakter.
5.1

Metoddiskussion

I uppsatsen användes två olika metoder: intervjuer och studie av järnvägsplaner och
förrättningar. Intervjuer användes för att få en inblick i hur yrkesverksamma
personer arbetar med plankorsningar idag och vad för problematik som uppstått
under dels utredningen hos Trafikverket, dels under förrättningens gång.
Dessvärre fanns det inte utrymme i metoden att studera samtliga förrättningar och
järnvägsplaner djupare än vad som framgår under resultat, avsnitt 4.2. Dock
kompletterade intervjuerna och studien av järnvägsplaner varandra på ett passande
sätt. På så vis att upplevelser, tankar och reflektioner från främst markförhandlare
och planerare inte tydligt framkommer i text. Medan studien av järnvägsplaner och
förrättningsakter tydligare visade vilken form av underlag Trafikverket gav
Lantmäterimyndigheten och vilka beslut Lantmäterimyndigheten lämpligen kunde ta
utifrån de inkomna yrkandena från Trafikverket.
Det fanns vissa svårigheter med att förbereda inför intervjuer på en relativt kort tid,
exempelvis att frågeställningarna nog hade utformats lämpligare om den teoretiska
bakgrunden var mer bearbetad. Det uppstod även svårigheter när frågeställningarna
ändrades i början då inriktningen av uppsatsen tog en vändning på grund av felaktiga
begrepp. Detta ledde till att vissa frågeställningar under intervjun inte var optimala
för den frågeställning som skulle efterforskas i uppsatsen och dessa frågeställningar
redovisades inte under resultatdelen. Det uppkom även ytterligare frågor under
arbetets gång som ledde till att kompletterande frågor skickades till två
respondenter på Trafikverket.
Det genomfördes 12 intervjuer varav två var baserade på mejlkonversationer. Efter
att svar inkommit från alla 12 respondenter uppstod en svarsmättnad enligt
författaren. I efterhand förstod författaren att ämnet var väldigt brett och
frågeställningen kring plankorsningar har funnits länge. Respondenterna har mycket
kunskap och mycket erfarenheter vilket ledde till att frågeställningarna växte och det
uppstod svårigheter för författaren att begränsa uppsatsen och göra en lämplig
avgränsning.

40

5.2

Diskussion av resultat

Trafikverkets hantering av plankorsningar
Studien har visat att Trafikverket hanterar stängning av plankorsningar på olika sätt.
Efter den genomförda studien av järnvägsplaner har författaren kommit fram till
dessa fyra exempel på hantering av plankorsningar:
• En järnvägsplan har tagits fram för en längre sträcka där ökade
säkerhetsåtgärder har varit fokus i projektet (jfr Söderhamn-Kilafors, avsnitt
4.2.3).
• Att det finns fler plankorsningar än nödvändigt och därav stängs flertalet och
ersätts istället med en planskild korsning eller längre och mer omfattande
ersättningsvägar (jfr Marmaverken-Söderhamn, avsnitt 4.2.3)
• Att Trafikverket ställt högre krav på en specifik korsning och det lett till en
ombyggnation eller att ett högre skydd anlagts i form av ljus, ljud och
bomanläggning (jfr Kilafors Bangård, avsnitt 4.2.1).
• Att det i flertalet fall endast skickas in en ansökan om upphävande av
överfartsservitut utan att Trafikverket gjort någon förberedande utredning.
Studien har visat att det inte nödvändigtvis behöver leda till att plankorsningen tas
bort både fysiskt och formellt utan att det i flertalet fall kan leda till att den byggs
om eller ändrar geografiskt läge så att sikten förbättras. Historisk sett har
upphävande av servituten varit något som ska ”lösas”, fast att åtgärden i många fall
både berör allmänna och enskilda intressen. Det har framkommit under intervjuerna
att det i normalfallet endast skickas in en ansökan till Lantmäterimyndigheten utan
någon grundligare utredning om vad som ska hända med respektive plankorsning.
Det anses att en utredning leder till en viss förenkling för handläggningen på
Lantmäterimyndigheten och om det tydligt framgår vad som planerats för
sträckan/plankorsningen.
Oavsett vad Trafikverket skulle ha gjort för utredning och oavsett om en
järnvägsplan tillämpas måste en ansökan skickas in till Lantmäterimyndigheten och
en förrättning startas. Det har under arbetets gång upptäckts att Trafikverket många
gånger lämnar över utredningsansvaret helt och hållet till Lantmäterimyndigheten
och det framkom även under intervjuerna med förrättningslantmätarna. Vad som
framkom av resultatet angående om Trafikverket kan genomföra tidiga utredningar i
form av överenskommelser, samråd och övrig planläggning var att det många gånger
är komplicerat. Det finns vissa fördelar med att Trafikverket träffar
överenskommelser och för ett tidigt samråd med särskilt berörda men det medför
även en risk att alla inte får samma information. En förutsättning för att detta skulle
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kunna vara lämpligt är att det är få fastighetsägare. Av det anses
lantmäterisammanträde som ett bra forum att ha en öppen dialog och presentera
projektet och sedan träffa överenskommelser. Trafikverket har och gör relativt
öppna ansökningar med syftet att det ska stängas så många trafikfarliga
plankorsningar som möjligt. Tanken med detta är enligt respondenterna att det i
projekten ska vara likabehandling och då att Lantmäterimyndigheten som opartisk
myndighet bedömer lämplighetsprövningen enligt 3 kap. och 5 kap. FBL.
Lantmäterimyndigheten beslutar sedan när ett överfartsservitut kan upphävas med
hänsyn till det allmänna och enskilda intresset. Trafikverket stänger trafikfarliga
plankorsningar med syftet att öka trafiksäkerheten och öka kapaciteten och det anses
att öppna ansökningar leder till att alternativa lösningar kan arbetas fram och att det
längs en sträcka kan stängas fler plankorsningar.
Studien av järnvägsplaner och förrättningsakter har klargjort att när det finns en
fastställd järnvägsplan leder det till ett snabbare beslut om upphävande av
överfartservitut men att frågan om ersättningsvägar kvarstår att behandlas i
förrättningen. Detta behöver dock inte ses som något negativt utan som något
positivt på det sättet att ortsbefolkningen och de fastighetsägare som faktiskt berörs
av åtgärden får vara delaktig och diskutera fram lösningar.
Projektgenomförandet som berör borttagande av
plankorsningar med avseende på tid och kostnader
Respondenterna från både Trafikverket och Lantmäterimyndigheten är eniga om att
projekt och förrättningar som behandlar stängning av plankorsningar tar lång tid i
förhållande till vad projektet från början lagt tidplan för. Denna tid kan, enligt
respondenterna, variera eftersom varje förrättning har olika förutsättningar och
bedömningen sker i varje enskilt fall. I de situationer där det uppstår tekniska
svårigheter att anlägga ersättningsväg och terrängen bedöms som olämplig att
anordna en planskild korsning tyder det på att kostnaderna blir högre. Ju mer
komplicerad de rättsliga och de fysiska omständigheterna är kring en plankorsning
desto högre kostnader och desto mer tid kräver planläggningen och förrättningen.
Vad som framkom under resultatet av intervjuerna är att tiden kan vara mer eller
mindre kritisk. Detsamma gäller kostnaderna; är ärendet stort och komplicerat
leder det oftast till mer omfattande utredningar och fler skadeförebyggande
åtgärder, vilket i sig kostar mycket pengar. Med hänvisning till föregående avsnitt
5.2.1 skulle det spara tid i förrättningarna om Trafikverket genomfört en inledande
rättslig utredning av de enskilda plankorsningarna innan ansökan skickas till
Lantmäterimyndigheten.
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Tillämpning av järnvägsplan
Det har under intervjuerna framkommit både för- och nackdelar med att tillämpa
järnvägsplan vid stängning av plankorsningar. Dock framläggs det i många fall som
kostsamt och tidskrävande att arbeta fram en järnvägsplan, vilket anses som
förståeligt i och med att planprocessen enligt LBJ är omfattande. Däremot uppfyller
en järnvägsplan ett viktigt syfte och det är att det görs en ordentlig avvägning mellan
den enskildes och det allmännas intresset eftersom en fysisk planläggning i form av
en järnvägsplan är tvingande.
Det framkom att det inte alla gånger är lönsamt att arbeta fram en järnvägsplan. I de
fall det är uppenbart att överfartservituten är överflödiga och inte används är det
mer sparsamt tids- och kostnadsmässigt att endast söka om en lantmäteriförrättning.
Dock kvarstår behovet att det genomförs en utredning och framförallt en
servitutsutredning, vilka överfartsservitut har uppkommit genom expropriation och
hur många finns det? Det anses lämpligt att denna utredning genomförs av
Lantmäterimyndigheten som har erfarenhet att analysera expropriationshandlingar.
Trafikverket gör lämpligen en utredning om vad som ska hända med respektive
plankorsningar, vad är det bästa för järnvägen och dess ändamål?
När är det lämpligt att tillämpa en järnvägsplan? Svaren från respondenterna under
resultatet är eniga att det i vissa situationer är mer lämpligt att tillämpa en
järnvägsplan, det vill säga när en järnvägsplan tillför något ytterligare än vad som
prövas inom förrättningens ramar. En situation är i de fall när projekten inte
kommit fram med fastighetsbildningslagen och skyddsparagraferna inte varit
uppfyllda. En annan situation är där hus blir obrukbara på grund av att en
järnvägsövergång tas bort och att bygga en ersättningsväg alternativt planskild
korsning i proportion till fastighetens marknadsvärde skulle leda till höga kostnader
och anses som ekonomiskt orimligt. Det som järnvägsplanen tillför för ytterligare
framdrift i projekt som är komplex och komplicerade gällande plankorsningar är,
förutom att det i planprocessen genomförs en grundlig utredning, ett undantag från
skyddsvillkoren i FBL. Enligt 5 kap. 8b § FBL (SFS 1970:988) får mark som enligt
LBJ (SFS 1995:1649) inlösas för järnvägsändamål, överföras genom
fastighetsregleringen utan hinder av skyddsvillkoret i 5 kap. 7–8 §§. Detsamma
gäller i fråga om bildande av servitut på sådan mark och upphävande av servitut som
besvärar sådan mark.
5.3

Aspekter av hållbar utveckling

Förenta nationernas globala hållbara mål består av 17 mål som syftar till att utrota
fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen innan
2030 (Förenta Nationerna, 2019). Varav mål 11 lyder: ”Hållbara städer och
samhällen”, vilket anses berör denna uppsats problemformulering. Delmålen lyder
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bland annat ”tillgängliggör hållbara transportsystem för alla” och ”främja regional och
national utvecklingsplanering” (FN, 2019).
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6 Slutsats
Hur ser den nuvarande hanteringen ut vid stängning av plankorsningar
och i vilka situationer skulle det vara användbart att tillämpa
järnvägsplan?
Efter att ha studerat tre olika järnvägsplaner där hanteringen av plankorsningar sett
olika ut anses hanteringen som varierad, beroende på hur många plankorsningar det
är som ska stängas och i vilka omständigheter det finns kring förrättningen. Det har
dock inte klargjorts varför det hanterats på ett specifikt sätt längs med en sträcka och
vid en enskild plankorsning. Men variationen tyder på att planläggning och
utredning bör anpassas och prövas i varje i enskilt fall eftersom ingen situation är den
andra lik, varken tekniskt eller projektmässigt.
Det kan för det första konstateras att vid enkla stängningar av plankorsningar där det
i ett tidigt skede bedöms vara sannolikt att ett överfartsservitut kan upphävas med
stöd av 3 kap. och 5 kap. FBL är det lämpligare att Trafikverket genomför en
inledande rättslig utredning, alternativt inventering av berörd sträcka och berörda
plankorsningar för att sedan endast ansöka om en lantmäteriförrättning. Detta för
dels få beslut om upphävande av överfartsservitut dels beslut om gemensamt arbete
för ersättningsvägar.
Efter den genomförda studien kan det för det andra konstateras att det i följande
situationer skulle anses som mer användbart att tillämpa järnvägsplan:
• I de fall när projekten inte kommit fram med fastighetsbildningslagen och
skyddsparagraferna (främst 5 kap. 8 § FBL) inte varit uppfyllda.
• Där hus blir obrukbara på grund av att en järnvägsövergång tas bort och att
bygga en ersättningsväg alternativt planskild korsning i proportion till
fastighetens marknadsvärde skulle leda till höga kostnader och anses som
ekonomiskt orimligt.
Det tredje som kan konstateras efter den genomföra studien är att Trafikverket har
en vilja att genomföra fler järnvägsplaner vid komplicerade plankorsningar och
Lantmäterimyndigheten ser vissa fördelar från ett handläggningsperspektiv att
tillämpa järnvägsplan.
Hur ser projektgenomförandet ut i projekt som berör borttagande av
plankorsningar med avseende på tid och kostnader?
Projekten som studerats har både varit kostsamma och tidskrävande, dels för att
åtgärden varit i samband med byggande eller ombyggnad av järnvägen dels för att
omständigheter varit komplexa på olika sätt. Vad som framkommit under
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intervjuerna är att det i normalfallet tar ca 5 år att stänga av en plankorsning och att
planläggnings- och förrättningskostnader är kostsamma. Denna studie av
järnvägsplaner och förrättningsakter och antal intervjuer begränsar möjligheten att
det kan antas en generell slutsats om projekt som berör borttagande av
plankorsningar med avseende på tid och kostnader. Men av denna studie kan det
dras en slutsats att oavsett om en järnvägsplan tillämpas eller inte vid stängning av
plankorsningar tar det mycket tid men något som däremot ökar både säkerheten för
trafikanter och kapaciteten på järnvägen.
6.1

Förslag till vidare forskning

Det har uppstått flertal frågeställningar som skulle vara intressanta att forska vidare
på men som på grund av tidsramen för denna uppsats, inte har hunnits med. Nedan
presenteras förslag på idéer till vidare forskning.
Det har i denna uppsats framkommit att det finns en vilja hos Trafikverket och att
förrättningslantmätaren ser vissa fördelar med att Trafikverket ska genomföra en
form av utredning och planlägga åtgärden i tidigt skede. Det skulle därför vara
intressant att kartlägga hur andra regioner behandlat plankorsningar och i vilken
utsträckning som järnvägsplaner tillämpas för åtgärden, samt hur Trafikverket i de
regionerna ställer sig till frågan om tillämpningen av järnvägsplaner.
Det har även framkommit att bristen på kunskap och erfarenhet av järnvägsplaner i
situationer med komplexa plankorsningar och att järnvägsplaner är tids- och
kostnadskrävande vilket har lett till att järnvägsplan inte används i den utsträckning
som den kanske borde. På grund av detta kan det också efterforskas på vilket sätt en
järnvägsplan kan anpassas till stängning av en plankorsning, behöver järnvägsplanen
vara lika omfattande som vid åtgärder av byggande/ombyggnad av järnväg? På vilket
sätt kan ett eventuellt enkelt planförfarande tillämpas vid stängning av en
plankorsning?
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Bilaga A
Frågeformulär (Trafikverket)

1. Vad arbetar du med (titel)? och vad består dina arbetsuppgifter av i
huvudsak? Hur länge har du jobbat med det?
2. Har du arbetat med, eller på annat sätt kommit i kontakt med stängning av
plankorsningar med järnvägsplan?
3. Används järnvägsplan vid stängning av plankorsningar inom region Mitt?
Varför/varför inte?
4. Har du arbetat med, eller på annat sätt kommit i kontakt med stängning av
plankorsningar utan järnvägsplan?
5. Hur har ni ansökt om att stänga de plankorsningar som du har varit med om,
grunden till ansökan?
6. Vilket underlag har lämnats med ansökan?
7. Är det möjligt att tillämpa "typfall 1 (små och okomplicerade åtgärder)" på
järnväg och vid stängning av plankorsningar?
8. Hur ser projektgenomförandet ut i projekt som berör borttagande av
plankorsningar med avseende på tid och kostnader?
9. Anser du att någon form av tidig utredning från Trafikverket innan ansökan
skickas in till Lantmäterimyndigheten skulle underlätta för framdriften i
projektet, exempelvis första sakägarkontakt, försök att träffa
överenskommelser eller diskutera förslag på lösningar, samråd och övrig
planläggning?
10. Kan Lantmäterimyndigheten göra någon typ av förberedande
utredning/handläggning innan planprocessen slutförs, dvs. skulle det
underlätta om Lantmäterimyndigheten blev inkopplad i ett tidigare skede?
11. Går det i järnvägsplanen att besluta om ersättningsvägar eller går det endast
att redovisa i illustrationen? Varför? /varför inte?
12. Har du några avslutade ärenden gällande upphävande av överfartsservitut?
ja/nej/vilka
13. Har du något pågående ärende gällande upphävande av överfartsservitut?
ja/nej/vilka?
14. Övrigt:
Frågor som uppkommit i efterhand och som ställdes till planprövaren och
verkslantmätaren via mejl:
1. Används järnvägsplan vid stängning av plankorsningar inom region Mitt?
Varför/varför inte?
2. I vilka situationer skulle det anses som mer lämpligt att tillämpa
järnvägsplan?
3. På vilket sätt kan en järnvägsplan förenklas och anpassas till stängning av en
plankorsning?

A1

Bilaga B
Frågeformulär (Lantmäterimyndigheten)

1. Vad arbetar du med (titel)? och vad består dina arbetsuppgifter av i
huvudsak? Hur länge har du jobbat med det?
2. Har du arbetat med, eller på annat sätt kommit i kontakt med stängning av
plankorsningar med järnvägsplan?
3. Har du arbetat med, eller på annat sätt kommit i kontakt med stängning av
plankorsningar utan järnvägsplan?
4. Hur påverkar det underlag som skickas in i samband med ansökan
handläggningen för dig?
5. Har du saknat något i de ärenden som du varit med om när det gäller
ansökan?
6. Vem har avgjort vilka plankorsningar som beslutats slopas?
7. Har du upplevt någon problematik med förrättningar gällande upphävande
av överfartsservitut på järnväg? Hur då?/varför?
8. Anser du att någon form av tidig utredning från Trafikverket innan ansökan
skickas in skulle underlätta för ditt arbete, exempelvis första sakägarkontakt,
försök att träffa överenskommelser eller diskutera förslag på lösningar,
samråd och övrig planläggning?
9. Kan Lantmäterimyndigheten göra någon typ av förberedande
utredning/handläggning innan planprocessen slutförs, dvs. skulle det
underlätta om Lantmäterimyndigheten blev inkopplad i ett tidigare skede?
10. Har du något pågående ärende gällande upphävande av överfartsservitut?
ja/nej/vilka?
11. Har du några avslutade ärenden gällande upphävande av överfartsservitut?
ja/nej/vilka?
12. Hur skulle du vilja att just ditt ärende hade handlagts från början?
13. Övrigt:

B1

Bilaga C
Plankartor Kilafors bangård

C1

C2

C3

Förrättningskarta för upphävande av
överfartsservitut över järnvägen vid Bruksallén och
Björnnäsvägen i Kilafors

C4

C5

Förrättningskarta för fastighetsreglering för upphävande
av överfartsservitut över järnväg på sträckan NorrbynGunnarbo

C6

Förrättningskarta Fastighetsreglering för att stänga
plankorsning med järnvägen i Forsa

C7

