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EXAMENSARBETE  
 

 Markåtkomst vid byggande av järnväg och väg 
En studie i arbetsmetodik 

 
 

Sammanfattning 
Arbetet inleds med en beskrivning av de rättsliga skillnaderna vid markåtkomst. Vidare 
redovisas metoder som används av Banverket och Vägverket. Vi beskriver sedan hur vi 
har gått tillväga vid insamling av material och uppgifter. En redovisning av de frågor 
och svar från intervjuer som vi har haft med personal på Banverket, Vägverket och 
motpartens ombud. Vi har sammanställt och analyserat materialet för att klargöra 
fastighetsrättsliga skillnader, genom att granska genomförandeprocessen och skillnader 
i ersättning. 

Nyckelord: Expropriation = Innebär att fastighet tas i anspråk tvångsvis, med stöd av 
Expropriationslagen, i syfte att tillgodose allmänna intressen. 

                        Expropriationstillstånd = Lämnas av regeringen eller länsstyrelsen 

                        Ersättning = Löseskilling, motsvarar fastighetens marknadsvärde. 
Intrångsersättning, används vid inlösen av del av fastighet. 

 Ortsprismetod = Metod för bedömning av marknadsvärde, utifrån 
jämförelser av likartade fastigheter. 
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DISSERTATION 
 

Gaining access to land during construction of railroad 
and road  

An essay in work process 
 

Summary 
The work begins with a description of the legal differences in gaining access to land. 
Further we describe the methods that are used by Banverket and Vägverket. Then we 
show how we have gathered information. 
An account of the questions and answers from the interviews we have made with the 
personnel at Banverket, Vägverket and the landowners representative. We have made a 
summary of the information and analysed it, in order to demonstrate differences in legal 
procedures, in work process and in compensation matters.   

 

 

Keywords: Expropriation = A way of gaining access to land by force, in the interest 
and well being of the community. 

 Expropriation authorization = Is authorized by the government or the 
county administrative board. 
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 Localitypricemethod = A method for estimation of properties market 
values, compared with similar properties.  
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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till samtliga som deltagit i våra intervjuer, hjälpt 
oss att ta fram material samt gett oss tips om ytterligare informationskällor.  
Alla har varit mycket tillmötesgående och visat intresse för vårt arbete. 

Utan följande personer/organisationers hjälp hade vårt arbete varit omöjligt 
att genomföra: 

 Personal på Mark- och Plangruppen, Västra Banregionen. 

 Markförhandlare Region Väst, Vägverket. 

 Personal på Lantmäteriet, Vänersborg. 

 LRF-ombud i Västra Sverige.    
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1 Inledning 
På uppdrag av Banverket har vi utfört en granskning angående eventuella 
skillnader i arbetsmetoder vid åtkomst av mark och fastställande av 
ersättning. Banverkets huvudsakliga uppgift är att, på uppdrag av 
regeringen, underhålla och förnya järnvägsnätet i Sverige. Ett liknande 
uppdrag har av regeringen, givits till Vägverket att sköta det allmänna 
vägnätet. 

Syftet med vår uppsats är att påvisa fördelar och/eller brister i Banverkets 
markförhandlingsprocess. Vårt mål är att uppsatsen ska kunna ge förslag till 
förbättringar inom Banverkets organisation. 

1.1 Bakgrund 
Skillnader i markåtkomst vid byggande av järnväg och väg. Jämförelser i 
användningen av Lagen om byggande av järnväg ,LBJ[1] och Väglagen, 
VägL[2]. 

 Banverket har gett oss i uppdrag att jämföra skillnad i markförhandling 
gentemot Vägverket, med utgångspunkt i dessa båda lagar. 

Även de kulturella skillnaderna i förhandlingsteknik har studerats i de bägge 
organisationerna.  

1.2 Syfte och mål 
Vårt syfte är att ge klarhet i om det finns fastighetsrättsliga och kulturella 
skillnader. Hur dessa visar sig i genomförandeprocessen och vid 
bestämmande av ersättning för marken. 

Vårt mål är att upptäcka fördelar och eventuella brister hos bägge verken 
och ge förslag på förbättringar i genomförandeprocessen. 

1.3 Avgränsningar 
Område: Banverket, Västra Banregionen och Vägverket, Region Väst. 

Vi har valt att granska följande delar i processen: 

• Förrättningar 

• Enskilda uppgörelser  

• Ersättningsfrågor 



                       Markåtkomst vid byggande av järnväg och väg.  2002-08-28 
   

    

- 7 -

 

2 Förutsättningar 
Olika tillvägagångssätt vid markanvändningsplanering. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref.[3] 
 

2.1 Markåtkomst 
Vid markinlösen enligt LBJ finns två vägar att gå. Då järnvägsplan är 
fastställd så kan man antingen göra fastighetsreglering enligt FBL 5 kap 8b 
§ för överföring av blivande järnvägsmark till fastighet som ska utnyttjas för 
ändamålet eller begära inlösen enligt LBJ 4 kap 1 § och då väcks talan i 
Fastighetsdomstolen. Vid inlösen skall Expropriationslagens regler 
tillämpas. I 4:e kap. finns grundreglerna för ersättning, i första paragrafen 
definieras begreppen löseskilling och intrångsersättning. Löseskilling 
motsvarar marknadsvärdet för hela fastigheten medan intrångsersättning 
visar skillnaden i värde före – värde efter. 
Andra paragrafen kallas Influensregeln, som reglerar värdeinverkan av 
själva expropriationsföretaget. Grundprincipen är att man skall bortse från 
sådan inverkan. 
Tredje paragrafen kallas Presumtionsregeln, i vilken ersättningen styrs av 
pågående markanvändning eller värde som är grundat på förväntning om 
ändrad markanvändning.  

   
 
  Järnvägar               Allmänna                   Kommunal 
                                   vägar                          planering 
  LBJ                          VägL                          PBL 
 
     

Förstudie 

Järnvägs- 
utredning 

Järnvägsplan 

Förstudie 

Väg- 
utredning 

Arbetsplan 

Översiktsplan 

Fördjupad 
översiktsplan 

Detaljplan 

Avvägning  
mellan 
allmänna 
intressen 

Avvägning 
mellan 
allmänna 
och 
enskilda 
intressen 
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Mark som tas i anspråk inom vägområdet, enligt VägL görs med vägrätt. 
Vägrätten innebär rätt att utnyttja marken utan att äganderätten förvärvas. 
Detta påverkar inte fastighetsindelningen, men markägaren har dock ingen 
möjlighet att utöva sin äganderätt. 
När vägrätten en dag upphör återfår markägaren sin befogenhet till marken. 
Vägrätt uppstår genom två alternativ. Väghållare tar mark i anspråk med 
stöd av arbetsplan enligt VägL 15 § eller så övertas mark efter beslut om att 
enskild väg ska bli allmän enligt VägL 31 §. Vid inlösen används även här 
Expropriationslagens regler. 
 

2.2 Ersättning 
Vid intrång i fastighet har markägare rätt till ersättning och om synnerligt 
men uppstår har denne även rätt att få fastigheten inlöst. 
Både LBJ och VägL hänvisar till Expropriationslagens 4:e kap 1-3 §§ där 
expropriationsersättningen regleras. 
Ersättningen grundar sig på fastighetsvärdering, vilken utförs av oberoende 
värderingsföretag både för Banverket och Vägverket, vanligast är 
ortsprismetoden. Metoden innebär att man bedömer marknadsvärdet för en 
fastighet utifrån jämförelser av priser för likartade fastigheter i området. Det 
finns ytterligare metoder att använda t.ex. avkastningsmetoden som innebär 
att förväntade avkastningar nuvärdesberäknas till en vald värdetidpunkt, en 
annan är produktionskostnadsmetoden, värderingen sker då med 
utgångspunkt från återanskaffningskostnaden med avdrag för 
värdeminskning på grund av ålder och bruk.  
Jordbruksnormen är en fastställd beräkningsnorm, där man använder sig av 
en faktor ( vanligen 15-24) multiplicerat med den årliga skadan. 
Merkostnader för markägaren beräknas enligt första årets kostnader 
multiplicerat med en omräkningsfaktor.  
  

2.3  Tillfällen att påverka 
Banverket försöker lägga ut samråd tidigt, men inte förrän det finns något 
konkret att visa. Vanligast är att Banverket kallar berörda sakägare till 
informationsmöte under samrådsutställning för järnvägsplan. Kravet på när 
samråd skall äga rum, är mindre reglerat i LBJ, än i VägL. 

Enligt VägL skall Vägverket hålla markägarsammanträde under 
projekteringsfasen, men kallar ofta till samråd redan under planeringsfasen. 
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   Tillfälle  Form Till vem 
Planeringsfasen 

Samråd förstudie Muntlig 
eller skriftlig 

Banverket 

Utökat samråd 
i järnvägutredning 

Muntlig  
eller skriftlig 

Banverket 

Projekteringsfasen 

Sakägare kallas  
till samrådsmöte under 
utställelsetiden  

Muntligt  
eller skriftligt 

Banverket 

Utställning av 
järnvägsplan  

Skriftligt Banverket 

Efter Banverkets  
fastställelsebeslut 

Skriftligt Regeringen 

Kommunikation Skriftligt Regeringen 

Ref.[4]                                                                 

 

 

   Tillfälle  Form Till vem 
Planeringsfasen 

Samråd förstudie Muntlig 
eller skriftlig 

Väghållnings- 
myndigheten 

Utökat samråd 
i vägutredning 

Muntlig  
eller skriftlig 

Väghållnings- 
myndigheten 

Projekteringsfasen 

Markägar- 
sammanträde 

Muntligt 
Protokollföres 

Väghållnings- 
myndigheten 

Utställelse Skriftligt Väghållnings- 
myndigheten 

Kommunikation Skriftligt Vägverkets 
huvudkontor 

Efter Vägverkets  
fastställelsebeslut 

Skriftligt  
överklagande 

Regeringen 

Kommunikation Skriftligt Regeringen 

Ref.[5]   
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3 Metoder 
Genom personliga intervjuer och granskning av samrådshandlingar på 
Länsstyrelsen i Vänersborg, har vi sammanställt de olika sätten att förvärva 
mark för järnväg och väg. 

Vid besök hos de olika verken har vi getts tillgång till handböcker och 
informationsmaterial om respektive planerings- och projekteringsprocesser. 

För att få ett rättvisande jämförelsematerial har vi intervjuat lantmätare på 
Banverket, markförhandlare på Vägverket och motpartens ombud från LRF. 

För att få markägarnas synpunkter under förhandlingarna har vi, förutom 
intervjuer med markägarnas ombud, även studerat åsikter som framkommit i 
samrådshandlingar. 

Eftersom Banverket i regel anlitar Lantmäteriet vid mindre förrättningar och 
förhandlingar, har vi också intervjuat en lantmätare på Lantmäteriet. 

Förutom de personliga intervjuerna har vi även tagit många kontakter per 
telefon, samt använt oss av  Internet och e-mail. 
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3.1 Intervjufrågor 
Till Banverket och Vägverket förhandlare. 

Genomförandeprocessen: 

1) Sättet att förhandla på; finns konservatism m.m? 

2) Vem inom organisationen förhandlar? 

3) Hur många finns i regionen? 

4) Hur ser Lantmäteriets roll ut, vid byggande av järnväg och/eller väg? 

5) Hur fungerar den offentliga insynen? 

6) I vilka skeden görs samråd? 

7) Vem utför fastighetsvärdering och vilken metod är dominerande? 

Ersättningsfrågor: 

8) Hur skiljer sig storlek på ersättning, vid expropriation respektive 
enskilda uppgörelser? 

9) Hur ofta går ärendet till Fastighetsdomstol? 

10) Hur ofta överklagas Fastighetsdomstolens beslut? 

11) Vem överklagar vanligtvis? 

Till motpartens förhandlare: 

A. Hur upplevs Vägverket respektive Banverket som motpart? 

B. Upplevs förhandlarna som kunniga? 
 

C. Visar sig någon form av konservatism vid förhandlingen? 
 

D. Vilket av verken kommer snabbast till beslut/avslut? 
 

E. Flexibilitet vid förhandlingen? 
 

F. Vilket verk är generösast med ersättning? 
 

G. Hur bemöts kritik från fastighetsägarna?                                                          
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4 Resultat 
Sammanställningen av vårt insamlade material är baserat på intervjuer, 
telefonsamtal, skriftligt informationsmaterial samt Internet och e-mail. 

4.1 Svar från intervjuerna 
Vi har intervjuat lika många anställda på Banverket som på Vägverket, två 
av motparternas ombud och en anställd på Lantmäteriet. Vi har geografiskt 
begränsat oss till Västsverige, med utgångspunkt från Banverkets kontor i 
Göteborg och Vägverkets kontor i Vänersborg. 

4.1.1 Banverket 
Genomförandeprocessen: 

1) De anställda upplever inte att det finns konservatism men de äldre 
kan vara något konservativa. Många är nyanställda vilket har 
medfört ett nyare synsätt. De flesta upplever sig ha stor frihet i 
förhandlingsarbetet, bl.a. görs hembesök hos markägare. Dock känns 
arbetsgången som en bromkloss då de ofta innan första årets utgång 
måste stämma till Fastighetsdomstolen. Det beror på att 
expropriationstillståndet löper på ett år och ofta drar ärendet ut på 
tiden. Banverket försöker komma runt det här genom att upprätta s.k. 
”tillträdesavtal”, på frivillig grund mellan parterna. Projektledarna är 
styrande, markförhandlaren upprättar avtal men det är projektchefen 
som attesterar. De inhyrda konsulterna är styrda av ledningen, för 
godkännande av de framförhandlade villkoren.  

2) Mark- och plangruppen, är en projektgrupp med interna och externa 
konsulter. Banverket anställer helst utbildade civilingenjörer med 
inriktning på lantmäteri, men hyr även in konsulter i stor omfattning. 
Markförhandlarna har ingen insikt om de direkta kostnaderna för 
konsulterna. Det finns även få konsultbyråer i regionen, så 
konkurrensen är liten. De anställda upplever att tiden endast räcker 
för de mest akuta, som ligger på skrivbordet. Förhandlarna går heller 
inte in i varandras ärenden, men får ofta ta över då det är stor 
omsättning på personal, vilket kan skapa oro.   

3) Antal anställda markförhandlare är 5 st. i Göteborg, samt en i 
Karlstad.  

4) Lantmäteriet har en omfattande roll och är involverade under hela 
processen. De beslutar om förtida tillträde och om parterna inte 
kommer överens så får Lantmäteriet ta ett officialbeslut, vilket 
innebär att myndigheten tar ett fastighetsbildningsbeslut, en annan 
uppgift är att ta hand om plankorsningsärenden.   
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5) Upplever att insynen behöver ökas och att det gamla synsättet håller 
på att ändras. Grunden för förhandling läggs redan vid första 
samrådet. Förr var Banverket mycket dåligt på att informera men 
berörda myndigheter fick information tidigt Innan sträckningen är 
fastställd gavs tidigare ingen information till markägare, men detta 
har förändrats med den nya Lagen om byggande av järnväg.Ofta får 
informationen tas upp igen då många planer blir liggande p.g.a. 
ekonomin.  
 

6) Samråd sker vid planskede, utställning och under byggandet. 

7) Anlitar ofta utomstående fastighetsvärderingsföretag, jord- och 
skogsbruksnormerna är normgivande. Det görs även 
marknadssimuleringar, en typ är avkastningsmetoden. Ett annat 
förfarande är att låta Lantmäteriet utföra en officialvärdering. Vid 
inlösen av små fastigheter är ortsprismetoden dominerande.  

Ersättningsfrågor: 

8) Det ges alltid högre ersättning vid frivillighet och Banverket kan 
även erbjuda sig att utföra olika åtgärder som motprestation, dessa 
fördelar försvinner vid en domstolsförhandling. Vid frivillig 
uppgörelse används oftast faktor 22*årlig skada och vid 
domstolsförhandling kan den ligga så lågt som på faktor 14. Vid 
bedömning av ersättningsnivå lutar sig Banverket mot Lantmäteriets 
rekommendation på faktor 15   
Den årliga skadan innebär den merkostnad markägaren får första 
året. 

9) Nästan inga ärenden går till Fastighetsdomstolen, dock överklagas 
plankorsningsärenden relativt ofta. Markägarna är ofta missnöjda när 
Banverket vill stänga en plankorsning, då dessa ärenden ofta sköts 
av Lantmäteriet utan att de har haft möjlighet att påverka. 
Efter att järnvägen är byggd kan problem uppstå med t.ex. 
dräneringar och denna typ av ersättnings-tvister överklagas ofta. 

10) Banverket överklagar nästan aldrig. 

Vägverket har en väl inarbetad grupp Lantmätare i Borlänge som 
backup. Banverkets anställda deltar ofta i utbildning som genomförs av 
Vägverket. Det finns en Banskola i Ängelholm, denna skulle kunna 
användas till fortbildning av markförhandlare, men den är mest inriktad 
på bantekniska frågor. Banverkets personal upplever sig som kunniga 
markförhandlare. De anställda tycker dock att det saknas en koppling 
mellan region- och huvudkontor. Tidigare fanns ett nätverk mellan 
Banverkets markförhandlare men detta är nedlagt och ingen har den tid 
som krävs för att skapa ett nytt. Konsultfirman GF Konsult, Göteborg 
har utfört de flesta förhandlingarna då Mark- och Plangruppen inte har 
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den tid som krävs. Vägverket upplevs som bättre på att ge allmänheten 
insyn. 

     

4.1.2   Vägverket 
Genomförandeprocessen: 

1) Markförhandlaren jobbar tämligen fritt och strävar efter rättvisa 
lösningar. Improviserar vid behov, t.ex. åker hem till markägare och 
förhandlar.  

2) Internutbildade markförhandlare är vanligast. De flesta har gått den 
långa vägen inom verket. Det finns en stödgrupp i Borlänge, med 3 
lantmätare, som används som back up. De träder in när 
förhandlingarna har kört fast, vid domstolsförhandlingar, samordnar 
kurser och håller koll på nya riktlinjer m.m. Markförhandlarna går 
aldrig in i varandras ärenden, detta för att undvika oro hos 
markägaren. 

3) I Region Väst finns 10 markförhandlare, fördelade på Göteborg, 
Vänersborg, Mariestad, Karlstad och Halmstad. Vägverket tar även 
hjälp av byggledare m.fl. under förhandlingar. 

4) Tar sällan hjälp av Lantmäteriet. I vägrättsfrågan anlitas de, vid 
anslutning till enskild väg, ledningsrätt, VA, markbyten m.m. Vid 
byggandet av E6:an vid Gläborg-Rabbalshede anlitades Lantmäteriet 
för 21 förrättningar. 

5) Informationsmöten ända från början. Viktigt med tidig kontakt, 
önskar löpande dialog med allmänheten. Samråd sker ända från 
starten med allmänheten, näringsidkare, kommuner och 
fastighetsägare. Eftersträvar en smidig dialog. Markägare ska kunna 
påverka ersättningen.  

6) Samråd i förstudie, utökat samråd i vägutredning och 
markägarsammanträde. 

7) Vägverket anlitar oberoende värderingsföretag, för att uppnå 
opartiskhet. Utför ibland värdering själv om parterna är överens. 
Ortsprismetoden är dominerande vid inlösen av mindre fastigheter 
Vid bedömning av ersättning för skogsmark anlitas ofta 
Skogsvårdsstyrelsen, då det vanligtvis finns skogsbruksplaner 
färdiga för skogsfastigheter. Vägverket utför även besiktningar av 
vattentäkt, skorsten, grund m.m. under hela processen, detta för att 
ha tillgång till dokumentation för framtida skador. 
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Ersättningsfrågor: 

8) Vid frivillig uppgörelse erbjuds ca 15 % högre ersättning. Eventuella 
skador under byggnadstiden ersätts av Vägverket, som i sin tur 
kräver entreprenören på dessa. Vid bedömning av ersättningsnivå 
lutar sig Vägverket mot Jordbruksnormen, som har ett omräkningstal 
som är 24 *årlig skada, men vid förhandlingarna utgår Vägverket 
från 20-22. Den årliga skadan innebär den merkostnad markägaren 
får första året. 

9)  Ärenden går mycket sällan till Fastighetsdomstolen, är så fallet tar 
Borlängegruppen över dessa. 

10) Fastighetsdomstolens beslut överklagas mycket sällan. 

11) Vägverket eftersträvar en snabb dragning av vägprojekten och 
undviker domstolsförfaranden. De få överklaganden som ändå sker, 
görs av Vägverkets motpart. 

4.1.3          Markägarnas ombud från LRF 
A. Bägge parterna upplevs som seriösa. Ombuden har goda relationer 

med både Banverket och Vägverket och har sedan länge ett 
väletablerat förhållande. Känner följaktligen väl till motparternas 
ståndpunkter.   

B. Banverket anställer lantmätare och Vägverket har internutbildning, 
men ändå upplevs bägge parter som lika kunniga. Banverket har 
ingen lång erfarenhet av byggnation p.g.a. att ingen ny järnväg 
byggts på nästan 100 år. Det är först nu när dubbelspåren byggs, som 
förhandlingserfarenhet skapas. Banverket hade tidigare ofta 
projektanställda lantmätare, numera är personalen fast anställd, men 
anlitar även externa konsulter. Dessa konsulter förhandlar även åt 
kommuner och liknande. 

C. Båda parter upplevs som kreativa, ingen märkbar konservatism.  

D. Vägverkets förhandlare upplevs ha större delegation, detta ger större 
smidighet vid förhandlingarna. Banverkets anställda måste alltid ha 
ledningens godkännande.  

E. Båda parter upplevs som flexibla och kan komma med kreativa 
lösningar. 
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F. Lika tuffa, men eftersom Vägverket räknar med 20-22 som 
omräkningsfaktor och Banverket använder Lantmäteriets 
rekommendation på 15, så blir slutresultatet olika. Vid frivilliga 
uppgörelser används även för Banverket faktor 22. 
Banverket upplevs osmidiga vid t.ex. plankorsningsförhandling, då 
de låter Lantmäteriet värdera utan kontakt med markägare. 
Lantmäteriets anställda styrs av huvudkontoret i Gävle och deras 
direktiv. 

G. Båda parter bemöter kritik, men Banverket upplevs skjuta fram 
frågan till marklösenförhandlingen. Banverket gömmer sig i början 
av planeringsprocessen. Vägverket skriver anteckningar vid första 
sammanträdet med markägare och övriga intressenter, men svarar 
inte på kritiken i början. Båda parter väntar med att bemöta 
synpunkter till att arbetsplan/järnvägsplan är fastställd. Lyhördheten 
är mycket personrelaterad, det är upp till förhandlaren. 

4.1.4 Anlitande av externa konsulter 
Vi har genom kontakt med Banverket och Vägverket tagit reda på att 
Banverket under år 2001 anlitat externa konsulter att sköta 
markförhandling, för motsvarande ca 2500 timmar. Vägverket har dock 
inte anlitat några externa konsulter 

 

4.2 Synpunkter från Lantmäteriet 
Banverket förhandlar inte lika ofta själva, vilket Vägverket gör. 
Banverket är mer juridiskt kunniga, men Vägverket är skickligare 
förhandlare. 

Lantmäteriets roll vid byggande av väg: 
Är att bestämma gränser, göra markbyten och omvandla allmän väg 
till enskild väg. Sköter ibland även underhandsförhandlingar, 
utbetalning av förskott och bedömer ersättningsnivåer. När parterna 
inte når överenskommelse är markägarens enda alternativ att stämma 
Vägverket . 
 
Lantmäteriets roll vid byggande av järnväg: 
Lantmäteriet tar s.k. preliminärbeslut (delbeslut) fram till att 
ersättningen bestämts och under tiden förhandlar Banverket vidare. 
Genom Lantmäteriet skapas en ny fastighet för järnvägen och marken 
överförs genom fastighetsreglering, enl. FBL 5:8b§. När parterna inte 
kommer överens har Lantmäteriet sista ordet och kan ta ett avgörande 
beslut, vilket senare kan överklagas. Lantmäteriet tar även beslut om 
förtida tillträde. 
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5 Slutsatser 
Vi har under arbetets gång upptäckt stora skillnader i arbetsmetodik mellan 
Banverket och Vägverket. Banverket använder utbildade Lantmätare i sitt 
förhandlingsarbete medan Vägverket internutbildar sin personal vilken ofta 
har varit yrkesverksam i den egna organisationen.   

Banverkets och Vägverkets planeringsprocess har ett liknande förlopp, se 
bilaga. Men en väsentlig skillnad är däremot att Banverket inte har samma 
rätt som Vägverket att ta mark i anspråk när plan har vunnit laga kraft. När 
järnvägsplan är fastställd kan marken tas i anspråk efter beslut i 
Fastighetsdomstolen eller efter lantmäteriförrättning, medan Vägverket 
genom sin arbetsplan direkt har tillgång till markområdet. Vägverkets 
arbetsprocess löper över huvud taget snabbare och smidigare än Banverkets. 

Omfattning av information och samråd som ges om järnväg- och 
vägsträckning är i stort sett lika, däremot skiljer sig tidpunkterna när 
informationen ges. Vägverkets och Banverkets projekt ska enligt lagen 
offentliggöras tidigt i planeringsprocessen. Kraven på samråd har stärkts 
och de båda verken upplever att Länsstyrelsen har fått en starkare roll.  

Lantmäteriets roll i de olika organisationerna skiljer sig väsentligt åt. För 
Banverkets del är de involverade under hela processen. Vägverket däremot 
tar mycket sällan hjälp av Lantmäteriet, under förhandlingsarbetet. Utan 
detta sköts internt, de anlitas dock vid omvandling av allmän väg till enskild 
samt vid anpassning av enskild väg till allmän.  

En tydlig skillnad är Banverkets anlitande av externa konsulter i 
förhandlingsarbetet, vilket inte alls sker inom Vägverket.  

 

 

 

    Manuell dragning av räls 
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5.1 Analys av resultat 
Verken har olika krav på utbildning men det behöver inte påverka resultatet 
av en förhandling. Förmodligen är det en fråga om den anställdes förmåga 
att skapa ett förtroendegivande förhållande till motparten. Vägverkets 
eventuella tillkortakommande i juridiska frågor kompenseras av deras långa 
erfarenhet av markförhandling inom organisationen. 

Vägverkets anställda har också god uppbackning från huvudkontoret i 
Borlänge, där det finns en grupp med utbildade Lantmätare. Deras 
huvuduppgift är att ge stöd åt markförhandlarna ute i landet, samt att ta över 
när ärenden överklagas. Markförhandlarna försöker skapa ett tidigt 
förtroende. Redan vid första samrådet tas personlig kontakt och de 
synpunkter som framkommer antecknas.  

Banverket ville tidigare ha en fastställd sträckning av järnvägen innan man 
gick ut med samråd, orsaken till detta var att man inte ville skapa oro. Detta 
upplevdes av markägarna som en känsla av maktlöshet och en brist på 
möjlighet att påverka projektet i ett tidigt skede. Det kunde också upplevas 
som att ointresse och tidsbrist fanns, för att ge information tidigt. Banverket 
kunde med detta förfarande missa att skapa ett tidigt grundläggande 
förtroende inför en eventuell förhandling.  
Genom de nya reglerna om utökat samråd i LBJ så har den tidiga kontakten 
med markägare avsevärt förbättrats. 
Banverkets personal befinner sig också i ett generationsskifte, dels har flera 
yngre anställts, dels har omsättningen på personal varit stor. 
Generationsskiftet kommer troligen att medföra en öppnare attityd ut mot 
allmänheten. 

De anställda på Banverket upplever sig ha stor frihet att förhandla men de 
måste dock förankra sina beslut hos projektledaren och har ingen egen 
attesträtt. Vägverket däremot har fria händer både under förhandling och vid 
avslut. En tydlig skillnad är också Banverkets anlitande av konsulter i 
förhandlingsarbetet, vilkas arbete också måste förankras hos projektledaren. 
Detta upplevs av motparten som en brist i förmågan att delegera ansvar till 
sina medarbetare både inom och utom Banverket.  
Vad som har framkommit under våra intervjuer är att Vägverkets 
markförhandlare upplever det som ett personligt misslyckande när man inte 
kommer överens vid en förhandling. Medan de anställda på Banverket 
lättare lämnar över till någon annan att fortsätta förhandla, då det upplevs 
svårt att frångå ett redan givet bud, när parterna står mycket långt isär. 
Samtidigt innebär detta att tiden för förhandlingen utökas. 
Vägverket ser varje markförhandling som unik medan Banverket strävar 
efter en enhetlig och rättvis ersättning för hela sträckningen. Tanken är 
hedervärd men hindrar de anställdas flexibilitet under förhandlingen. 
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Västra Banregionen har under år 2001 anlitat konsulter för markförhandling 
ca 2 500 timmar, vilket motsvarar två heltidstjänster. Mark- och 
Plangruppen med 5-6 anställda önskar att den egna avdelningen kunde 
utökas med ytterligare fast anställd personal. Gruppen känner i nuläget att 
de arbetar under hård tidspress och endast hinner med det mest akuta. Detta 
innebär att behovet av extern personal är stor, samtidigt finns en önskan hos 
personalen att ha en stödgrupp att kunna bolla idéer mot. Motparten ser helst 
att Banverkets egen personal är med i förhandlingen från start och att dessa 
får attesträtt.  

 Vägverket anlitar inte alls externa konsulter i förhandlingsarbetet, allting 
sköts internt. Vilket upplevs mycket positivt av motparten, förhandlingen 
går smidigare då Vägverkets personal har attesträtt och friare händer att ta 
beslut.  
Vägverket överkompenserar ibland ersättning för mark, på sikt innebär det i 
regel ändå lönsamhet. I och med det här förfarandet skyndas hela processen 
upp och bygget av vägen kan startas upp tidigare. Vägverket har som policy 
att mark hellre överkompenseras något, än att tid och pengar slösas på en 
eventuell process i domstol. 
Ersättning vid expropriation ger, enligt både Vägverket och Banverket, i 
regel 10-15 % lägre ersättning, än vid frivilliga uppgörelser. 

Båda verken har väldigt få fall som drivs av motparten till domstol, däremot 
skiljer sig tiden som man förhandlar mycket åt. Banverkets förhandlingar 
tenderar att dra ut på tiden p.g.a. de anställdas brist på tid, delegation och  
Lantmäteriets omfattande involvering vid ärenden enligt den gamla 
lagstiftningen och vid plankorsningar.  
Banverkets process går trögare i och med att de måste anlita Lantmäteriet 
för att göra en fastighetsreglering och föra över marken, vilket Vägverket 
kommer runt genom sin vägrätt.  
Expropriationstillståndet löper på ett år och eftersom ärendet ofta drar ut på 
tiden så måste Banverket stämma till Fastighetsdomstolen, vilket medför 
ökade kostnader och förlorad tid. ” I domstolen avgörs frågor om 
ersättningen till den som får avstå egendom genom expropriation. Där 
beslutas också om när tillträde får ske till den mark som exproprierats. 
Huvudregeln är att expropriationen måste vara fullbordad för att tillträde 
skall få ske. Expropriationen är fullbordad när alla frågor i målet är avgjorda 
och har vunnit laga kraft samt ersättningen är betald. När expropriation 
innebär att fastighetsindelningen ändras, d.v.s. när en del av fastighet 
exproprieras skall karta och beskrivning över området som upprättats av 
Lantmäteriet ges in till domstolen”[7]. 

När det gäller fastighetsvärdering så använder både Banverket och 
Vägverket utomstående värderare. Detta görs för att upprätthålla opartiskhet 
och upplevs positivt av motparten. 
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5.2 Rekommendationer till Banverket 
Genom vår analys så har vi kommit fram till följande: 

 Banverkets personal bör ges utökad tid till markförhandling. Detta 
uppnås genom utökning av antalet tjänster.  

 Banverket behöver se över sina kostnader för externa konsulter och 
jämföra kostnaderna mot en utökning av den interna personalen. 

 Banverkets personal bör ges större delegationsrätt för att 
förhandlingsarbetet ska löpa smidigare. 

 Banskolan i Ängelholm bör utnyttjas för internutbildning i 
markförhandling. 

 Banverket bör snarast inrätta ett nätverk för markförhandlarna, för 
att ta tillvara den samlade kunskapen inom organisationen. 
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7 Bilaga 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Idéskede 
 
 
 
 
 
Förstudie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Järnvägs- och 
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Järnvägs- och  
arbetsplan 

Behov, idé, 
efterfrågan

Alternativa lösningar 
identifieras och 
prövas översiktligt 
för att se vilka som 
är tänkbara. 
 
 
De tänkbara 
lösningarna studeras 
för att se vilka som 
är genomförbara med 
rimliga konsekvenser 
för funktion, 
miljöpåverkan, 
teknik, ekonomi etc. 
 
 
De genomförbara 
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se vilken som ska 
väljas 
 
Den valda lösningen 
detaljutformas. 


