
Sid 1 (3) 
SVEA HOVRÄTT 
Mark- och miljööverdomstolen 
060207 

DOM 
2021-12-21 
Stockholm 

Mål nr 
M 1767-20 

Dok.Id 1752864 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 2290 
103 17 Stockholm 

Birger Jarls Torg 16 08-561 670 00 
08-561 675 50  

 
måndag – fredag 
09:00–16:30 

E-post: svea.hovratt@dom.se 
www.svea.se 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2020-01-24 i mål nr 
M 3043-18, se bilaga A 

PARTER 

Klagande 
Vasakronan Nordstaden 21:1 AB, 556875-2918 

Ombud:  Landahl Advokatbyrå KB 

Motpart 
Staten genom Trafikverket 

Ombud: Verksjuristerna UF och AN Trafikverket  

SAKEN 
Anmälan om oförutsedd skada på fastigheten XX i Göteborgs kommun på grund av 
tillståndsgiven vattenbortledning för Götatunneln 
___________________ 

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT 

1. Mark- och miljööverdomstolen fastställer mark- och miljödomstolens dom.

2. Mark- och miljööverdomstolen avslår Vasakronan Nordstaden 21:1 AB:s yrkande

om ersättning för rättegångskostnader i Mark- och miljööverdomstolen.

___________________ 
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YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN 

Vasakronan Nordstaden 21:1 AB (Vasakronan) har yrkat att Mark- och miljö-

överdomstolen ska bifalla bolagets i mark- och miljödomstolen förda talan. 

Vasakronan har också yrkat ersättning för rättegångskostnader i Mark- och 

miljööverdomstolen. 

Trafikverket har motsatt sig ändring av mark- och miljödomstolens dom. 

PARTERNAS TALAN OCH UTREDNINGEN I MARK- OCH MILJÖÖVER-

DOMSTOLEN 

Parterna har åberopat samma omständigheter som i mark- och miljödomstolen och har 

utvecklat sin respektive talan på i huvudsak samma sätt som där. 

Parterna har också åberopat samma bevisning som i mark- och miljödomstolen. Ljud- 

och bildupptagningarna av förhören i mark- och miljödomstolen med EF, KB, PB, 

PD, KP, GS och MT har spelats upp. 

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL 

Mark- och miljödomstolen har i sin dom redogjort för utredningen, rätts- och bevis-

frågorna i målet samt relevant praxis och har utvecklat hur domstolen värderat den 

utredning som lagts fram. Mark- och miljööverdomstolen ansluter sig till mark- och 

miljödomstolens överväganden och slutsatser i fråga om grundvattennivån i berg, 

nivån i det undre slutna grundvattenmagsinet liksom grundvattennivån i övre öppna 

grundvattenmagasinet. I likhet med mark- och miljödomstolen anser Mark- och miljö-

överdomstolen därmed att Vasakronan inte har förmått göra övervägande sannolikt att 

anläggandet och driften av Götatunneln har påverkat eller skadat Hertziahuset.  

Mark- och miljödomstolens dom ska därför fastställas. Yrkandet om ersättning för 

rättegångskostnader kan vid denna utgång inte bifallas. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B 

Överklagande senast 2022-01-18 

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Karin Wistrand, Roger Wikström och 

Lars Olsson, referent, samt tekniska rådet Annika Billstein Andersson. 
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VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 
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2020-01-24 
Meddelad i 
Vänersborg 
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Dok.Id 452585 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 1070 
462 28 Vänersborg 
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www.vanersborgstingsratt.domstol.se 

PARTER 

Kärande 
Vasakronan Nordstaden 21:1 AB 

Ombud:  Landahl Advokatbyrå AB 

Motpart 
Staten genom Trafikverket 

Ombud: Verksjuristerna UF och OB

SAKEN 
Anmälan enligt 24 kap. 13 § miljöbalken om oförutsedd skada på fastigheten YY 
pga. tillståndsgiven vattenbortledning för Götatunneln

_____________ 

DOMSLUT 

1. Vasakronan Nordstaden 21:1 AB:s ersättningsanspråk lämnas utan bifall.

2. Trafikverket ska utge ersättning för rättegångskostnader till Vasakronan

Nordstaden 21:1 AB med 1 082 473 kr, varav 644 580 kr för ombudsarvode,

jämte ränta enligt lag.

_____________ 

Bilaga A
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BAKGRUND 

Vänersborgs tingsrätt, miljödomstolen, lämnade i dom den 25 oktober 2000 i mål 

M 86-99 dåvarande Vägverket tillstånd till vattenverksamhet i form av bl.a. bortle-

dande av inläckande grundvatten från den planerade Götatunneln med tillhörande 

arbetstunnlar i centrala Göteborg. I domen anges att en förutsättning för tillståndet 

att leda bort grundvatten är att grundvattennivån i det undre grundvattenmagasinet 

vid tunnelrörens hjässor permanent får avsänkas maximalt en meter under den 

lägsta nivå som naturligt uppträder med en medelåterkomsttid av 50 år. Större av-

sänkning än en meter får enligt domen endast förekomma undantagsvis. I domen 

bestämdes arbetstiden till 10 år och tiden för anmälan av oförutsedd skada till 20 år 

från arbetstidens utgång. 

Götatunneln har utförts genom arbeten som slutfördes 2003. Vägverket har uppgått 

i Trafikverket. 

Vasakronan Nordstaden 21:1 AB anmälde den 13 augusti 2018 oförutsedd skada 

avseende fastigheten XX, på vilken finns uppförd byggnaden ”Hertziahuset”. 

Enligt anmälan har fastigheten skadats till följd av den tillstånds-givna 

vattenverksamheten. 

YRKANDEN M.M. 

Vasakronan Nordstaden 21:1 AB har yrkat att mark- och miljödomstolen ska för-

pliktiga Staten genom Trafikverket att till Vasakronan utge  

- i första hand 19 309 714 kr jämte ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen å 

15 709 714 kr från den 11 oktober 2019 till dess full betalning erläggs, 

- i andra hand 11 865 000 kronor jämte ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 

11 oktober 2019 till dess full betalning erläggs och 

- i tredje hand med 9 940 758 kr eller annat belopp som domstolen finner skäligt 

jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 20 november 2019 till dess full betal-

ning erläggs. 
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Vasakronan Nordstaden 21:1 AB har även yrkat ersättning för rättegångskostna-

der. 

Trafikverket har bestritt Vasakronan Nordstaden 21:1 AB:s ersättningsanspråk 

men vitsordat att ränta ska utgå enligt 6 § räntelagen. Trafikverket har vidare förkla-

rat att det inte ifrågasätter att Vasakronan Nordstaden 21:1 AB haft kostnader 

enligt förstahandsyrkandet för förstärkning av byggnaden på fastigheten XX. 

Trafikverket har dock inte vitsordat något belopp som i och för sig skäligt vid helt 

eller delvis bifall till ersättningsanspråket.  

Vasakronan Nordstaden 21:1 AB har åberopat följande grund för talan. 

Uppkomna skador på byggnaden har orsakats av vattenverksamheten i samband 

med anläggandet av Götatunneln och utgör oförutsedd skada. I andra hand och i 

vart fall har vattenverksamheten medfört att grundförstärkningsarbeten varit 

tvungna att tidigareläggas minst 10 år och ska ersättning utgå för tidigareläggning 

enligt en avkastningsränta om i första hand 10 % eller i andra han 7,5 % eller vad 

domstolen finner skäligt. 

Trafikverket har åberopat följande grunder för sitt bestridande.  

Det saknas orsakssamband mellan sättningarna i Hertziahuset och anläggandet av 

Götatunneln. Konstateras orsakssamband består skadan enbart i att grundförstärk-

ningen måste tidigareläggas. Skadeersättningen ska då beräknas på annat sätt än den 

som Vasakronan Nordstaden 21:1 AB angivit. De ekonomiska fördelar som upp-

kommit med anledning både av grundförstärkningen i sig och dess tidigareläggning 

ska vägas in när en eventuell skadeersättning bestäms. Förbättringsvärden ska inte 

ersättas. En kalkylränta om 7,5 % är skälig, men erforderligt belopp hade kunnat lå-

nas upp till lägre ränta, t.ex. 2 %. 
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Vasakronan Nordstaden 21:1 AB har anfört bl.a. följande till utveckling av sin ta-

lan.  

Fastigheten XX  

Fastigheten XX, det s.k. Hertziahuset, är belägen i kvarteret Nordsta-den 21 med 

adress Kronhusgatan 2/Packhusplatsen 2/Smedjegatan 1 A och i nära anslutning till 

Götatunneln. Avståndet från fastigheten till Götatunneln är cirka 80 m. Fastigheten 

var vattenrättslig sakägare i tillståndsprocessen avseende vatten-verksamhet för 

Götatunneln.  

Byggnaden uppfördes 1901 och har fem våningar. Byggnaden är grundlagd på be-

tongplatta med ingjuten stålbalk. I norra delen vilar plattan på grundmur direkt på 

berg. Den södra delen av betongplattan vilar på ingjutna träpålar. Huset har gemen-

samma brandmurar med grannfastigheten Nordstaden 21:2. De gemensamma 

grundmurarna vilar på kallmur med rustbädd av trä samt träpålar. 

Götatunneln går i en bergtunnel ca 80 m öster om fastigheten. Intill den norra delen 

av fastigheten finns en ingång till en arbetstunnel som leder ner till huvudtunneln. 

Ingången till arbetstunneln ligger ca 10 m från fastigheten. Fastigheten uppvisar se-

dan början av 2000-talet tecken på sättningsrörelser i grunden. Av den prövotidsre-

dovisning som Trafikverket presenterat i tillståndsmålet framgår att grundvattenni-

våerna under arbetstiden avsänkts med 0,5 m i berg och 0,2 m i det under jordmaga-

sinet.  

Skador och skadeorsaker 

Vasakronan har vid flertal tillfällen låtit utreda förhållandena vid fastigheten. Vid 

mätningar har konstaterats att grundvattennivån i de 12 rör som sitter direkt vid/ i 

grundmuren låg långt under pålavskärningsnivån för trägrundläggningen. Under en 

period uppgick avsänkningen till 1 m under trägrundläggningen.  

Sedan 1984 har det inledningsvis funnits fyra sättningsdubbar i byggnaden. Före 

byggnationen av Götatunneln upptäcktes inga pågående sättningar. År 2000, inför 

bygget med Götatunneln, kompletterades kvarteret med fler dubbar. Mellan 2000 
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och 2013 uppvisas sättningar mellan 4 och 16 mm avseende den del av byggnaden 

som är grundlagd på träpålar och rustbädd. Störst sättningar konstateras i den mel-

lersta delen av byggnaden där sättningshastigheten är ca 1,4 mm per år. Mätning-

arna visar inga tecken på en avtagande trend. Sättningstakten för perioden 2012-11-

12 - 2015-01-30 har varierat mellan 0 mm/år till 1,7 mm/år. Uppkomna fasad-

sprickor i norra delen styrker att det är här som differenssättningen är som störst.  

Krossplotundersökning visar att en avsänkning om ca 0,2 m i det västra övre maga-

sinet har skett i samma tidsperiod som byggnationen av Götatunneln gjorts. Det 

östra delområdet i det övre magasinet uppvisade ingen avsänkning. Det undre ma-

gasinet i jord uppvisade en avsänkning om 0,2 m. Det undre magasinet i berg uppvi-

sade en avsänkning om mer än 0,5 m. Före byggnationen av Götatunneln 1995 - 

2000 var vattennivåerna högre. Analyser visar att den undre grundvattennivån sänk-

tes i samband med byggnationen och att nivån därefter inte har återhämtat sig. 

Denna sänkning gör att sättningarna i leran i området ökar. 

Den av Trafikverket vidtagna vattenverksamheten vid anläggandet av Götatunneln 

har således medfört en avsänkning i undre och övre västra grundvattenmagasin i an-

slutning till fastigheten. Fastigheten är belägen på en randzon samt i naturliga höjd-

förhållanden som medför att undre och övre grundvattenmagasin kommunicerar. Då 

Götatunneln medfört en avsänkning i undre grundvattenmagasin har detta fått till 

följd att det undre magasinet inte har fyllt på det övre magasinet i sedvanlig takt. 

Det har därigenom uppkommit en avsänkning även i det övre magasinet.  

Trafikverket har invänt att det inte föreligger något samband mellan det västra övre 

och undre grundvattenmagasinet samt att åberopat grundvattenrör i berg inte är re-

presentativt för grundvattentrycket i grundvattenmagasinen i jord. Trafikverket har 

dock förbisett att det finns en randzon under Hertziahuset vilket är avgörande för 

förståelsen av den påverkan som skett. Randzonens placering ger att de undre och 

övre grundvattenmagasinen kommunicerar och en påverkan i det undre kan sprida 

sig till det övre. Till skillnad från vad Trafikverket påstår finns dock ingen kontakt 



Sid 6 
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM 

2020-01-24 
M 3043-18 

Mark- och miljödomstolen 

mellan det östra och det västra magasinet. Detta är visat genom grundvattenmät-

ningar och genom att de bägge övre magasinen innan Götatunnelns anläggande rea-

gerade likartat vid nederbörd. Direkt efter Götatunnelns anläggande konstaterades 

en grundvattennivåsänkning i det västra magasinet, inte i det östra. Om kontakt 

hade funnits hade även det östra påverkats.  

En permanent grundvattensänkning på 0,2 m i medeltal har i detta fall medfört acce-

lererande rötskador i träpålar trots att kritiskt låga vattennivåer tidigare har före-

kommit ställvis och temporärt.   

Sättningarna i byggnaden har orsakats dels av röta i trägrundläggningen som ett re-

sultat av grundvattensänkningen i det övre magasinet, dels på grund av avsänk-

ningen i det undre magasinet, vilket påverkar sättningarna i leran. Sänkningen i det 

övre magasinet har medfört att fastighetens trägrundläggning kommit att blottläggas 

och syreangrepp har därmed uppkommit. Det har varit accelererade rötskador på på-

larna främst i det sydvästra hörnet. Byggnaden har varit utsatt för en sättningspro-

blematik även före det Götatunneln byggdes. Sättningstakten har dock ökat efter det 

att tunneln byggts. Grundvattennivåerna har sjunkit i såväl berg som jord sedan 

byggnationen av tunneln. 

Utförd grundförstärkning år 2018 visar att uppmätta initialsättningar står i propor-

tion till uppmätt sättningstakt för åren före förstärkningen. Utifrån detta och tidigare 

erfarenheter i andra projekt är det mycket troligt att den uppmätta fördubblingen i 

sättningstakt som har påvisats i några få mätpunkter efter Götatunneln även gäller 

för mätpunkter i trägrundlagda delar utan föregående mäthistorik. En sättningsdiffe-

rens på 7 cm motsvarande ca 0,82 mm/år dokumenterades 1986. 

Att Hertziahuset utsatts för stora rörelser mellan åren 1901 och 1986 har sin förkla-

ring i initialsättningar som uppstod vid uppförandet av äldre tunga trägrundlagda 

byggnader, såsom Hertzia och i efterföljande konsolideringsättningar som normalt 

avtar med tiden. Sättningstakten i slutet av 1900-talet var dock sannolikt betydligt 

lägre än 0,82 mm/år för att efter Götatunnelns anläggande uppgå till ca 1,2 mm/år. 
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1986 konstaterades att mätningarna antyder att Hertziahuset inte har några sätt-

ningar av vare sig typen sättningar i lera eller av typen rötskador på pålar. 

Sättningar om ca 5 cm återfinns i den delen av Hertziabyggnaden som saknar träpå-

lar och är en tillfällig skada som inte är typisk för byggnadens övriga delar. Sam-

manfattningsvis kan de sättningar som uppkommit inte hänföras till ett normalt rätt-

ningsförlopp. Den ökade sättningstakten är en direkt konsekvens av Götatunnelns 

anläggande. 

Sammanfattningsvis har grundvattensänkningen i samband med Götatunnelns an-

läggande resulterat i skador i form av accelererande förruttnelse i träpålar som i sin 

tur har lett till ökade sättningar. Förruttnelseprocessen fortsätter och skadan är per-

manent. Skadorna kan inte ha uppkommit som ett resultat av andra arbeten än just 

Götatunneln. Skadeorsaken är anläggandet av Götatunneln. Det är övervägande san-

nolikt att skadan har sin grund i den tillståndsgivna verksamheten. Det kan därmed 

konstateras ett tidsmässigt orsakssamband mellan de sättningar som pågår på Va-

sakronans fastighet och avsänkningar i övre och undre grundvattenmagasin, vilka 

uppkommit i samband med byggandet av Götatunneln. Skadorna var inte förutsedda 

utan skadorna är s.k. oförutsedda skador. 

För att hantera uppkomna skador har Vasakronan Nordstaden 21:1 AB varit tvunget 

att grundförstärka byggnaden på fastigheten. Bolaget har fått rekommendationer att 

göra grundförstärkning av sina konsulter. Bolaget har haft kostnader för själva 

grundförstärkningen samt för merkostnader uppkomna med anledning av grundför-

stärkningen. 

Kostnader 

Kostnaden för grundförstärkningen uppgår till 15 571 217 kr. I dessa kostnader för 

att åtgärda skador med anledning av sättningsarbetet och även återställa den lokal 

som pålningarna utförts ifrån. Kostnaden är ännu inte känd utan uppskattas till ca 

3 600 000 kronor. Utöver dessa kostnader har bolaget även lidit skada till följd av 

förberedande arbeten 810 800 kronor, bortfall av hyresintäkter 1 570 997 kronor 
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och hyresrabatt 1 356 700 kronor. Totalt förstahandsyrkande är således sammanta-

get 19 309 714 kronor. 

Kostnaderna exkl. återställningsarbeten (15 571 217 kr – 3 600 000 kr = 

11 971 217 kr) fördelar sig enligt följande. 
Projektledning samt övriga konsultkostnader Sweco 601 604 kr 

WSP 914 7565 kr 
Modesty 14 931 kr 

Kommunikation Invinn 352 810 kr 
Byggåtgärder Säve Bygg 285 236 kr 

Bröderna Bräder 5 350 kr 
Styråtgärder Nordomatic 27 100 kr 
Grundförstärkning BGS Svensson AB 9 624 229 kr 
Bygglov Göteborgs Stad 11 879 kr 
Städ GB Städ 3 480 kr 
Projektförsäkring rygg Hansa 10 001 kr 
Besiktning Cowi 5 760 kr 

Cleanpipe 114 081 kr 

Bortfall av hyresintäkt avser vakans i samband med grundförstärkning där objekt 

13501-F00002 med en area om 382 kvm stått vakant från och med den 1 januari 

2018 till den 1 maj 2019. Vakanshyran per kvm och år har uppgått 982 kr för ifrå-

gavarandeobjekt som således löpt med en vakanshyra om 375 124 kr/år. För den 

tomställda perioden har vakanskostnaden för objektet uppgått till 500 165 kr. 

Nämnda objekt har även löpt med en hyresfri period med anledning av kommande 

grundförstärkning som givit ett hyresbortfall om 498 832 kr för perioden den 1 sep-

tember 2016 till den 31 december 2017. 

Bortfall av hyresintäkt avser även vakans i samband med grundförstärkning där ob-

jekt 13501-F00003 med en area om 220 kvm stått vakant från och med den 1 janu-

ari 2015 till den 1 maj 2019. Vakanshyran per kvm och år har uppgått 600 kr för 

ifrågavarandeobjekt som således löpt med en vakanshyra om 132 000 kr/år. För den 

tomställda perioden har vakanskostnaden för objektet uppgått till 572 000 kr. 
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För att begränsa sin skada och ha kvar några hyresgäster och hyresintäkter innan 

och under grundförstärkningsarbetena så har bolaget varit nödgat att ge hyresrabat-

ter. Nedan följer en sammanställning för vilka objekt som Vasakronan varit tvunget 

att rabattera för att få dem uthyrda samt under vilka perioder och med vilka belopp. 

Objekt Area Period med hyresrabatt Hyresrabatt 
13501-F00004 245 2018-05-01 — 2023-04-30 372 000 kr 
Layer Ten Collective AB 
13501-F00010 263 2017-10-01 — 2019-09-30 65 000 kr 
Tillt AB (Svb) 
13501-F00011 450 2017-03-01— 2019-02-28 90 000 kr 
Evidens AB 
13501-F00013 265 2016-07-01 — 2019-06-30 149 500 kr 
Arkitekturkompaniet AB 
13501-F00018 795 2018-02-01— 2019-01-31 635 200 kr 
Stratsys AB 
13501-F00020 451 2018-09-01 — 2019-02-28 45 000 kr 
The Bond Communication Agency AB 

Trafikverket har gjort gällande att kostnaden för grundförstärkning inte är ett kor-

rekt sätt att se på frågan då Vasakronan Nordstaden 21:1 AB förr eller senare be-

hövt göra en grundförstärkning av fastigheten men det är oklart när. Bolaget har för-

siktigtvis i sina beräkningar kommit fram till att det har gjort investeringen i vart 

fall minst tio år tidigare. Med en avkastningsränta om 10 %, som är en lågt räknad 

alternativinvestering, är förlusten för en tidigarelagd investering genom diskonte-

ring med kalkylräntan 10 % 11 865 000 kr. Bolaget ägs till lika delar av Första, 

Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Ägarna ska säkerställa pensionssystemets 

finansiering på lång sikt. Placeringen ska ske i olika tillgångsslag med hög och sta-

bil avkastning. Vasakronan Nordstaden 21:1 AB är en av placeringarna. Bolagets 

ambition är att ha en hög totalavkastning, som dessutom ska vara högre än för bran-

schen i övrigt. Denna ambition uppfyller bolaget och det syns i de senaste 20 årens 

avkastning. Vasakronan i Göteborg uppfyller med sina 11,2 % god marginal Va-

sakronans långsiktiga mål om en totalavkastning på minst 6,5 % per år (rullande tio 

år) och en totalavkastning om 0,5 % mer än branschen. 
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Kontrollprogram  

Vägverkets kontrollprogram avseende Götatunnelns byggskede har varit mycket 

bristfälligt med hänsyn till Hertziahusets belägenhet i en randzon där också arbets-

tunneln ansluter på ett avstånd om endast 10 meter. Ett kontrollprogram syftar till 

att verksamhetsutövaren ska kunna följa villkoren i en tillståndsdom och möjliggöra 

tillsynsmyndighetens kontroll. Detta förutsätter då att kontrollprogrammet inklude-

rar tillräckligt många och lämpliga mätpunkter som kan ge erforderliga mätdata för 

områden eller i detta fall ett objekt som är känsligt för en grundvattenpåverkan. Ett 

kontrollprogram - för att kunna utgöra ett effektivt instrument för kontrollen av en 

sökt vattenverksamhet - måste sättas igång i mycket god tid innan själva den till-

ståndsgivna vattenverksamheten påbörjas. Hertziahuset utgör ett känsligt objekt 

som borde ha omfattats betydligt noggrannare kontroll, särskilt mot bakgrund av 

den komplicerade geologin och grundvattensituationen i området. Det har inte varit 

tillräckligt att endast utföra besiktningar av huset för att kunna upptäcka tillkom-

mande sprickbildning innan en efterbesiktning. Med en noggrannare kontroll hade 

dessa skador kunnat upptäckas och förebyggas i ett tidigt skede. 

Trafikverket har anfört bl.a. följande till utveckling av sin talan  

Sättningar  

Hertziahuset uppvisar ett historiskt sett helt normalt sättningsförlopp som startade 

och pågick långt innan anläggandet av Götatunneln. Sättningstakten i Hertziahuset 

har inte förändrats därefter. Detta framkommer tydligt av de mätningar i dubbar 

som skett innan tunneln anlades. Byggnaden har ett pågående sättningsförlopp. Det 

tar flera år att utveckla skador på en trägrundläggning innan detta ger sättningar och 

skador på en byggnad. Påståendet att sättningshastigheten skulle ha ökat redan vid 

starten av Götatunnelns byggnation är därför felaktigt. 

Grundvattenpåverkan 

I övre magasinet har ingen påverkan från Götatunneln skett överhuvudtaget. Va-

sakronan Nordstaden 21:1 AB:s slutsats om samvariation mellan övre och undre 

jordmagasin grundar sig på en felaktig tillämpning av krossplotmetoden där i vissa 

fall mätvärden helt saknas från tiden innan Götatunneln byggdes. I själva verket 
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skiljs magasinet åt av 15 - 20 m tät lera på västra sidan av fastigheten och tryckskill-

naden mellan magasinen bevisar att de inte kan stå i förbindelse med varandra. An-

läggandet av Götatunneln kan således inte ha påverkat grundvattennivån i det övre 

jordmagasinet. Den samvariation som finns mellan magasinen beror inte på en kon-

takt utan på att befintliga grundvattenrör var för sig reagerar likartat på nederbörd 

och grundvattenbildning.  

Det kan inte ur mätdata påvisas att Götatunneln orsakat annat än en marginell av-

sänkning av grundvattennivån i det undre jordmagasinet. Det kan inte med någon 

säkerhet påvisas att Götatunneln skulle ha orsakat en 0,2 m avsänkning i undre ma-

gasinet. Eventuell påverkan från Götatunneln i undre magasinet har enbart en för-

sumbar effekt på fastigheten.  

Trafikverkets påverkan på grundvattennivån i ett borrhål i berg är naturligt betingad 

av Götatunneln. Denna påverkan saknar helt betydelse i sammanhanget. 

Det finns även andra omständigheter som motsäger Vasakronan Nordstaden 21:1 

AB:s påståenden. 

Beräkning av skada 

Vasakronan Nordstaden 21:1 AB har i andra hand påstått att vattenverksamheten 

medfört att grundförstärkningsarbeten varit tvungna att tidigareläggas minst 10 år 

och att ersättning ska utgå för en sådan tidigareläggning enligt en avkastningsränta 

om 10 %. Trafikverket vitsordar inte den beräkningsmetod och det tidsspann som 

Nordstaden hävdar. I vart fall ska kalkylräntan sättas lägre. Även de fördelar som en 

grundförstärkning innebär för Nordstaden ska beaktas till Trafikverkets fördel när 

den slutliga ersättningen ska bestämmas. T.ex. kan tidigareläggningen innebära att 

en fastighetsutveckling blir möjlig. 
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BEVISNING 

På begäran av Vasakronan Nordstaden 21:1 AB har vittnesförhör hållits med 

- hydrogeolog EF, WSP, 

- avdelningschefen KB, WSP Terrasond,  

- geotekniker PB, WSP Sverige AB,  

- senior investment manager fastighetsinvesteringar PD, Vasakronan 

AB och  

- regionchefen KP, Vasakronan AB. 

På begäran av Trafikverket har vittnesförhör hållits med 

- professor GS, Chalmers tekniska högskola och - 

geotekniker MT, Tyréns AB. 

Vasakronan Nordstaden 21:1 AB har åberopat följande skriftlig bevisning. 

- WSP Rapport Hertzia, grundundersökning, 2014-03-11,  

- WSP Rapport Hertzia, avvägning dubbar, 2015-04-08,  

- WSP Rapport, mur/markteknisk undersökningsrapport, 2015-11-13,  

- WSP Rapport, krossplot grundvattenpåverkan, 2016-04-05,  

- WSP Rapport, utlåtande om sättningar och grundvattenpåverkan, 2016-09-21, 

- WSP PM 2019-03-01,  

- WSP PM 2019-03-11, 

- WSP PM — Kommentarer angående Hertzia 2019-08-30  

- Rapport BA 1986,  

- Sammanställning av PD,  

- Fakturor. 

Trafikverket har åberopat följande skriftliga bevisning. 

- Skadeutredning XX "Sättningar och Grundvattenpåverkan", - Yttrande 

över sättningsskador på Fastigheten  XX, 

Hertzia-huset, 

- PM "Yttrande över aktbilaga 27, 
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- "Kommentarer till yttrande från WSP av EF, 2019-03-01 och KB

2019-03-11" 

- PM "Yttrande över aktbilaga 34", 

- "Kommentarer till yttrande från WSP av EF och KB 2019-08-

30" och  

- PM "Yttrande angående skadeståndskrav orsakat av en tidigarelagd investering 

för grundförstärkning av Herziahuset i Göteborg". 

EF har uppgett bl.a. följande. 

Utförandet av Götatunneln har sänkt grundvattennivån i berg med ungefär 0,5 m. I 

det här ovanförliggande undre jordmagasinet har grundvattennivån sänkts ungefär 

0,2 m. det under grundvattenmagasinet är i princip detsamma i hela Göteborg. Då 

det undre jordmagasinet genom en randzon i norra delen av fastigheten står i kon-

takt med det övre jordmagasinet har uppstått en påverkan även där. Grundvatten-

sänkningen i det övre jordmagasinet är minst 0,1 m, troligen 0,2 m. Det mesta tyder 

på att övre jordmagasin är uppdelat i ett västra och ett östra och att bara det västra 

har kontakt med det undre jordmagasinet. 

KB har uppgett bl.a. följande. 

Hertziahuset är i söder grundlagt på träpålar ingjutna i betong. Vid undersökning vi-

sade det sig att inte alla pålar längre hade kontakt med betongsulan. Flera pålar var 

också avrötade till följd av att de inte längre var vattentäckta. De fyra dubbar som 

sitter i kvarterets fyra hörn ger inte en rättvisande bild av byggnadens sättningar. 

Vid de två nordliga (1 och 4) är byggnaden grundlagd på berg. I sydöst sitter dub-

ben på en annan byggnad som har ett annat grundläggningssätt. Vid dubb 3 i syd-

väst står bygganden sannolikt på en äldre lasthamnskaj. Den representativa dubben 

är nr 7, som sitter mitt på byggnadens södra fasad. Sättningstakten har här ökat från 

0,3 till 0,7 mm/år. BA konstaterade 1986 att det inte fanns några sättningar or-

sakade av ruttnande pålar. Skadorna måste därför ha orsakats av andra nya omstän-

digheter. Byggnaden var skör och kritisk innan Götatunneln byggdes, men grund-

läggningen var stabil med grundvattennivåer som pendlade över/under pålarna. På-

larna behöll fukten hela tiden och blev syresatta endast korta, försumbara perioder. 
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Det finns ingen annan förklaring till de sänkta grundvattennivåerna och den accele-

rerade förruttnelsen än påverkan från Götatunneln. Husets ledningar har inte ändrats 

och det finns inga projekt i omgivningen som kan förklara den påverkan som upp-

stått. Om tunneln inte hade byggts hade grundförstärkning kanske inte behövts utfö-

ras förrän kanske 50 år senare än vad som nu blev fallet. 

PB har uppgett bl.a. följande. 

Hertziahuset ligger i en randzon. Öster om Smedjegatan finns berg i dagen och i 

kvarterets mitt är byggnaden grundlagd på friktionsjord. Jorddjupen ökar åt sydväst. 

I nordväst står bygganden i kontakt med berg och friktionsjord som sträcker sig un-

der lerlagret. Pga. randzonen är byggnaden mycket känslig för grundvattenpåver-

kan. Undersökningar visade bl.a. att grundvattennivåer i vissa grundvattenrör var 

otillfredsställande låga. Det utreddes vilka tänkbara orsaker som fanns till upp-

komna skador. Bl.a. utreddes vattenledningssystemen samt om- och nybyggnationer 

i närområdet. En inte ovanlig orsak till skador av aktuell typ är pumpbrunnar i käl-

laren; någon sådan fanns dock inte här. Den enda verksamhet som det fanns såväl 

påverkans- som tidssamband med var utförandet av Götatunneln. Den sättningsdubb 

som är intressant i sammanhanget är dubb 7 i söder.  

PD har uppgett bl.a. följande.  

Vasakronan har till uppdrag bl.a. att lämna högre avkastning än sina konkurrenter. 

På en 20-årsperiod är Vasakronan också 0,5 – 1,0 procent bättre än branschen i öv-

rigt. Angiven kalkylränta om 10 % är något lägre än vad som i övrigt gäller för Va-

sakronan. 

KP har uppgett bl.a. att fastigheten inte har genomgått någon värdestegring till 

följd av utförda grundförstärkningar. 

GS har uppgett bl.a. följande. 

Det undre grundvattenmagasinet i jord på platsen är i princip slutet. I fastighetens 

norra del kan dock finnas viss kontakt mellan övre och undre jordmagasin i den 
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nordöstra delen av fastigheten. Trycket i övre jordmagasin är lägst väster om fastig-

heten. Detta antyder att förhållandena är homogena och att det sker en strömning 

västerut i magasinet. Om arbetena för Götatunneln skulle vara orsaken till tryck-

sänkningen borde det istället ske en strömning österut. Hertziahuset är byggt i bör-

jan av 1900-talet på område med i huvudsak sprängstensfyllning. I norr är byggna-

den grundlagd på berg. För grundläggning har slagits ned träpålar (avgrenade gra-

nar). Pålarna slogs ned efter bästa förmåga, men har sannolikt ursprungligen inte 

kunnat slås till fast botten. Den tunga byggnaden har sedan successivt tyngt ned på-

larna genom s.k. negativ mantelfriktion. Sättningar har varit i princip oundvikliga. 

Intilliggande byggnad som hyser Casino Cosmopol sätter sig ungefär 5 mm/år. Att 

Hertziahuset varit föremål för långvarig sättningsproblematik framgår bl.a. av Bo 

Altes utredning 1986. Om det har skett någon påverkan på grundvattennivån i det 

övre jordmagasinet kan den uppgå till 0,1 m. En sådan förändring saknar betydelse, 

framförallt då årsvariationerna är 1 - 2 m. Möjligen skulle sättningarna på 15 – 20 

års sikt kunna bli 1 mm större än utan denna påverkan. Den stora påverkan som va-

rit på grundvattennivåerna skedde emellertid 1985 och orsakerna härtill är okända. 

Vidare har det utförts andra projekt i närområdet som mycket väl kan ha påverkat 

Hertziahuset, bl.a. har det byggts ett studenthem i närområdet och kan lednings-

läckor liksom hårdgörande av ytor ge påverkan. Utförd krossplot har många grund-

läggande brister. 

MT har uppgett bl.a. följande.  

Hertziahuset är en tung byggnad. Lasten från byggnaden har sannolikt tryckt ned 

pålarna samt fått dem att krympa. Detta tillsammans med övrig omgivningspåver-

kan –  arbeten för intilliggande byggnader, trafik och grävningsarbeten för ledningar 

m.m. – har påverkat byggnaden och dess grundläggning i olika avseenden. Mät-

ningarna avseende sättningsdubbarna nr 2 och 3 i söder visar hur byggnaden sätter 

sig. Det förekommer ingen ökad sättningstakt till följd av Götatunneln. Dubb 7 in-

stallerades 1997 och det finns beträffande denna för lite mätdata för att kunna göra 

en säker analys. Alla mätavvikelser ligger dessutom inom mätnoggrannheten. En 

eventuell sänkning av grundvattennivån i det övre jordlagret om 0,2 m saknar bety-

delse för skadeförloppet. 
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DOMSKÄL 

Allmänt 

Om en vattenverksamhet eller en vattenanläggning, som har utförts i enlighet med 

ett tillstånd enligt miljöbalken, medför skador som inte förutsågs av mark- och mil-

jödomstolen när tillståndet meddelades, får den skadelidande framställa anspråk på 

ersättning enligt 31 kap. miljöbalken inom den tid som bestämts i tillståndet. Vad 

gäller ersättningsanspråk till följd av den vattenverksamhet som miljödomstolen 

lämnade tillstånd till i domen om Götatunneln den 25 oktober 2000 får sådana fram-

ställas fram till och med den 25 oktober 2030. Vasakronan Nordstaden 21:1 AB:s 

ersättningsanspråk har således framställts i tid. 

Miljöbalken saknar bestämmelser om bevisbördans placering och bevisningens 

styrka i mål om oförutsedd skada. I praxis (se t.ex. Miljööverdomstolens dom den 

15 september 2000 i mål M 6252-99) har slagits fast att anmälaren har att göra 

övervägande sannolikt att de påstådda skadorna, vid en jämförelse med andra möj-

liga skadeorsaker, har orsakats av den tillståndsgivna verksamheten.  

Byggnaden på fastigheten XX, det s.k. Hertziahuset, ligger ca 70 m från 

Götatunneln och ca 10 m från en av arbetstunnlarna och därmed inom det i må-let 

om vattenbortledning för Götatunneln bedömda påverkansområdet. Under bygg-

naden finns tre skilda grundvattenmagasin; ett övre öppet och ett undre slutet 

grund-vattenmagasin i friktionsjord samt ett underliggande bergvattenmagasin. 

Mellan grundvattenmagasinen i jord finns ett lerlager som minskar successivt mot 

norr. Grundvattenmagasinen har ostridigt viss kontakt i en s.k. randzon i den norra 

delen av fastigheten XX.  

Parternas ståndpunkter 

Enligt Vasakronan Nordstaden 21:1 AB har den tillståndsgivna grundvattenbortled-

ningen i samband med anläggandet av Götatunneln påverkat grundvattennivåerna så 

att skada uppstått på Hertziahuset eller i vart medfört att grundförstärkningsarbeten 

på byggnaden måst tidigareläggas minst 10 år.  
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Enligt bolaget har grundvattenbortledningen medfört att grundvattennivån i berg i 

anslutning till Hertziahuset sänkts med minst 0,5 m, något som har förorsakat en av-

sänkning av nivån i det undre slutna grundvattenmagasinet med åtminstone 0,2 m. 

Sistnämnda förhållande ska ha medfört att nivån i det övre öppna grundvattenmaga-

sinet sänkts i motsvarande mån. Detta har påverkat Hertziahusets grundläggning ne-

gativt. Avsänkningen av nivån i det övre öppna grundvattenmagasinet har enligt 

Vasakronan Nordstaden 21:1 AB sin förklaring i att grundvattnet i magasinen kom-

municerar i randzonen i norra delen av fastigheten XX.  

Avsänkningen av nivån i det övre öppna grundvattenmagasinet har enligt Vasakro-

nan Nordstaden 21:1 AB orsakat skador på Hertziahuset och gjort det nödvändigt 

att vidta grundförstärkande åtgärder för att åtgärda uppkomna skador och säkra hu-

set mot fortsatta skador eller, i vart fall, medfört att de grundförstärkande åtgärderna 

varit måst tidigareläggas minst 10 år. Till stöd för sin talan har Vasakronan Nordsta-

den 21:1 AB åberopat en större mängd tekniska utredningar och ritningar m.m. samt 

vittnesförhör med partssakkunniga som yttrat sig över skador och skadeorsaker. 

Trafikverkets ståndpunkt är att den utförda tillståndsgivna vattenbortledningen för 

Götatunneln inte har påverkat grundvattennivåerna så att detta kan ha förorsakat 

några skador på Hertziahuset. Även Trafikverket har åberopat tekniska utredningar, 

ritningar m.m. och vittnesförhör med partssakkunniga som yttrat sig över skador 

och skadeorsaker. Trafikverket har härvid berört alternativa orsaker till påverkan 

och skada.   

I målet är ostridigt att utredningar visar att nivåerna i det övre öppna grundvatten-

magasinet varit för låga, att de legat under pålavskärningsplanet, och att detta bidra-

git till en förruttnelseprocess i de träpålar som utgjort del i Hertziahusets ursprung-

liga grundläggning. 
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Mark- och miljödomstolens bedömning 

Grundvattennivån i berg 

Vasakronan Nordstaden 21:1 AB har genomfört en jämförande studie av grundvat-

tennivån i området, bl.a. genom att jämföra ett observationsrör i anslutning till 

Hertziahuset (GWHb7) med SGU:s referensrör, 101 i Varberg. Studien påvisar en 

klar avsänkning av grundvattennivån i berg i närområdet kopplad i tid till när Gö-

tatunneln anlades. Efter år 2004 förefaller grundvattennivån ha stabiliserat sig på en 

nivå ungefär 0,5 m lägre än vad som gällde innan Götatunneln byggdes. Trafikver-

ket har inte invänt mot resultatet av studien.  

En viss trycksänkning med åtföljande avsänkning av grundvattennivån i omgivande 

berg är en naturlig och ofrånkomlig följd av utförandet av Götatunneln och bortled-

ning av det grundvatten som läckt och läcker in i tunneln. Anledning saknas ifråga-

sätta vad Vasakronan Nordstaden 21:1 AB anfört om storleken av avsänkningen. 

Det får således anses visat att anläggandet och driften av Götatunneln har medfört 

att grundvattennivån i berg nära Hertziahuset har sänkts med ungefär 0,5 m.  

Nivån i det undre slutna grundvattenmagasinet 

Vad gäller bedömningen av nivåer i det undre slutna grundvattenmagasinet har Va-

sakronan Nordstaden 21:1 AB utgått från mätresultat från tre befintliga observa-

tionsrör i detta magasin, GWN102A, GWN103A och GW1909. Samtliga dessa rör 

är belägna söder om fastigheten XX. Enligt bolaget visar resultaten på en stark 

samvariation, varför endast röret GW1909 har analyserats djupare. Detta rör ligger 

ungefär 60 m söder om fastigheten XX. Mätresultatet avse-ende röret GW1909 har 

sedan jämförts med referensrör inom Göteborgs kommun genom en s.k. 

krossplotmetod, varvid grundvattennivåer i olika observationsrör vid en och 

samma tidpunkt jämförs, plottas. Sambandet mellan värdena från observa-tionsrör 

och referensrör görs sedan genom en regressionslinje. Utförda analyser vi-sar 

enligt Vasakronan Nordstaden 21:1 AB att nivån i det undre slutna grundvatten-

magasinet har blivit avsänkt med ungefär 0,2 m till följd av vattenverksamheten för 

Götatunneln. 



Sid 19 
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM 

2020-01-24 
M 3043-18 

Mark- och miljödomstolen 

Trafikverket har invänt att någon större tilltro inte kan sättas till resultaten av 

krossplotmetoden, då anlitade konsulter använt metoden felaktigt och då även gjort 

en felaktig utvärdering. Bland annat har Trafikverket gjort gällande att gjord analys 

inte beaktar att grundvattennivån i observationsröret GW1909 avsänktes runt 

1995/96, innan arbetena för Götatunneln påbörjades, och att en tendens till avsänk-

ning även kan anas 2007, flera antal år efter det att tunnelarbetena avslutats. Enligt 

Trafikverket visar krossplotmetoden istället en eventuell påverkan på grundvatten-

nivån om 0 – 0,1 m, något som anses ligga inom gällande mätosäkerhet. Vidare har 

Trafikverket uppgett att nivån i det undre slutna grundvattenmagasinet har haft en 

successivt sjunkande trend sedan 1994, och att det inte går att observera någon 

koppling mellan arbetena med Götatunneln och en eventuell grundvattensänkning. 

Sjunkande vattentryck i berg kan påverka ovanförliggande jordmagasin så att vat-

tentrycket sjunker även där. Det är emellertid vanskligt att bedöma vilken påverkan 

som följer i det enskilda fallet. Krossplotmetoden är framtagen för att möjliggöra 

sådan bedömning. Metoden ger emellertid inget exakt resultat och resultaten varie-

rar beroende på vilka ingående data som används och hur utvärderingen utförs. Så-

vitt mark- och miljödomstolen kan bedöma har Trafikverket fog för de invänd-

ningar som verket rest mot gjord analys enligt metoden. Härvid har domstolen sär-

skilt beaktat att Vasakronan Nordstaden 21:1 AB inte tillräckligt väl kunnat ut-

veckla på vilket sätt utvärderingen är utförd och vilken precision vald regressions-

linje har. Det framstår emellertid som sannolikt att det skett viss avsänkning av ni-

vån i det undre slutna grundvattenmagasinet. Denna torde dock inte överstiga 0,1 m. 

Vid den fortsatta bedömningen utgår domstolen från att det skett en avsänkning i 

denna storleksordning. 

Vasakronan Nordstaden 21:1 AB:s talan grundas huvudsakligen på att en avsänk-

ning av nivån i det övre öppna grundvattenmagasinet har medfört vissa konsekven-

ser. Det finns dock anledning att även bedöma om en avsänkning av nivån i det 

undre slutna grundvattenmagasinet i sig fått konsekvenser för Hertziahuset. 
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En avsänkning av nivån om 0,1 m i det undre slutna grundvattenmagasinet, dvs. i 

lerans underkant, ger, med den lermäktighet som utförda undersökningar har påvi-

sat, beräkningsmässigt en sättning om 1 - 2 cm på lång sikt. En sådan sättning 

skulle medföra att belastningen på pålarna under Hertziahuset ökade. Emellertid har 

marken under och runt om Hertziahuset sedan lång tid belastats med utfyllnader 

m.m. som gett upphov till krypsättningar. Dessa sättningar belastar även byggna-

dens pålar. I förhållande härtill är den möjliga påverkan som följer på en avsänk-

ning om 0,1 m av nivån i det undre grundvattenmagasinet, enligt domstolens upp-

fattning, i det närmaste försumbar.  

Det kan enligt mark- och miljödomstolen hållas för visst att en avsänkning av nivån 

enligt ovan i det undre slutna grundvattenmagasinet inte medfört negativ påverkan 

eller skada på Hertziahuset. 

Grundvattennivån i övre öppna grundvattenmagasinet 

Vasakronan Nordstaden 21:1 AB har gjort gällande att nivån i det övre öppna 

grundvattenmagasinet har sänkts som en direkt följd av vattenbortledningen från 

Götatunneln samt att detta orsakat skador på Hertziahuset och gjort det nödvändigt 

att vidta grundförstärkande åtgärder för att åtgärda uppkomna skador och säkra hu-

set mot fortsatta skador eller, i vart fall, medfört att de grundförstärkande åtgärderna 

måst tidigareläggas minst 10 år. Angiven påverkan ska enligt bolaget ha drabbat 

byggnadens västra sida. 

Vasakronan Nordstaden 21:1 AB:s påstående om påverkan stöder sig främst på ob-

servationer av sättningar och av grundvattennivåer i ett antal observationsrör i det 

övre öppna grundvattenmagasinet i Hertziahusets närhet samt på jämförelser mellan 

dessa observationsrör och referensrör på andra platser i Göteborg. Även här har den 

s.k. krossplotmetoden använts. Enligt åberopad analys är avsänkningen i det repre-

sentativa observationsröret GW1731, (som ligger i anslutning till Hertziahuset) i 

storleksordningen 0,2 m. Avsänkningen ska enligt Vasakronan Nordstaden 21:1 AB 

ha lett till att pålarna under Hertziahuset exponerats för syre med följd att träpålarna 
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brutits ner och förlorat sin bärförmåga, något som i sin tur lett till att Hertziahuset 

skadats och löpt risk att skadas än mer.  

Till stöd för sin talan har Vasakronan Nordstaden 21:1 AB åberopat bl.a. de sätt-

ningsmätningar som skett på Hertziahuset. Bolaget gör gällande att mätningar före 

år 2000 visar att byggnaden då inte var utsatt för några sättningsrörelser, för att un-

der perioden 2000 – 2013 utveckla betydande differentialsättningar, och då speciellt 

i byggnadens centrala del. 

Parterna är ense om att ingen påverkan på nivåerna har kunnat konstaterats i det 

övre öppna grundvattenmagasinet på fastigheten XX:s östra sida. Tra-fikverket har 

anfört att den omständigheten att grundvattennivån är högre på den östra än på den 

västra sidan av Hertziahuset visar att grundvattnet i området ström-mar från öster 

till väster, dvs. från Götatunneln och mot Göta älv. Enligt Trafikver-ket skulle så 

inte vara fallet om nivåerna i det övre öppna grundvattenmagasinet hade påverkats 

till följd av arbetena för Götatunneln. 

Enligt Trafikverket visar en jämförelse mellan trycknivåerna i det undre slutna 

grundvattenmagasinet (GW1909) och i det övre öppna grundvattenmagasinet 

(GW1731 och 1900) att trycket är högre i det undre slutna grundvattenmagasinet än 

i det övre öppna grundvattenmagasinet, varför någon påverkan inte föreligger. Vi-

dare har Trafikverket anfört att mätresultaten från observationsrör runt och inom 

Hertziahuset visar att nivån i det övre öppna grundvattenmagasinet ligger 0,7 – 1,4 

m under pålavskärningsplanet. Trafikverket har bestritt att aktuell vattenverksamhet 

har medfört sänkta nivåer i det övre öppna grundvattenmagasinet, men har gjort gäl-

lande att en tillkommande avsänkning om 0,2 m – mot bakgrund av de redan låga 

nivåerna – inte skulle ha någon beaktansvärd påverkan. Enligt Trafikverket visar de 

sättningsmätningar som skett sedan 1984 att låga grundvattennivåer har förekommit 

under lång tid och pålarna har under denna tid varit utsatta för luftens syre med 

förruttnelse i träet och sättningar som följd. Mätningarna ska visa att sättningar på-

gått i Hertziahuset med i stort likartad hastighet alltsedan 1984 och att ingen föränd-
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ring av sättningshastigheten skett i samband med byggandet av Götatunneln. 

Trafik-verket har även hänvisat till undersökning utförd av konsultfirman BA AB i 

mitten av 1980-talet. I denna undersökning gjordes bedömningen att Hertziahuset 

satte sig ca 5 cm under perioden 1970 till 1985. Inom ramen för denna undersök-

ning installerades en fast mätklocka med stor noggrannhet och som mätte byggna-

dens rörelse i förhållande till en till fast botten nedslagen stålstång. Mätningarna, 

som utfördes under en ca 4 månader, visade att Hertziahuset satte sig ca 1 mm/år. 

Trafikverket har även anfört att den låga nivån i det övre öppna grundvattenmagasi-

net kan förklaras av att grundvatten läcker ut via otäta ledningar och ledningsgravar. 

Genom den utredning som presenterats finner mark- och miljödomstolen det visat 

att Hertziahuset påverkats av sättningar under lång tid, sannolikt ända sedan uppfö-

randet. Såvitt kan bedömas har sättningsförloppet varit i huvudsak detsamma under 

och efter utförandet av Götatunneln som under tiden dessförinnan. Orsaken till sätt-

ningarna står med all säkerhet huvudsakligen att finna i beskaffenheten av underlig-

gande mark, omgivande aktiviteter och påverkan på grundläggningspålarna av trä. 

Träpålarnas försämrade funktion beror till del på att nivån i det övre öppna grund-

vattenmagasinet med tiden kommit att avsänkas till klart under pålavskärningspla-

net. Det får anses stå klart att grundvattennivån i det övre öppna jordlagret med åren 

har blivit lägre. 

Stöd för Vasakronan Nordstaden 21:1 AB:s påstående att vattenverksamheten för 

Götatunneln har orsakat eller medverkat till de lägre nivåerna i det övre öppna 

grundvattenmagasinet har bolaget främst hämtat från utförd analys enligt krossplot-

metoden.  Som domstolen anfört ovan är det emellertid inte visat att analysen håller 

sådan kvalitet att den kan läggas till grund för någon säkrare bedömning. Inte heller 

i övrigt föreligger något som med någon större tyngd talar för att vattenverksam-

heten för Götatunneln har orsakat eller medverkat till lägre nivåer i det övre öppna 

grundvattenmagasinet. Det framstår istället som övervägande sannolikt att den 

sänkning som förekommit har andra, av Trafikverket påtalade, orsaker. Vidare gäl-

ler att den eventuella avsänkning av nivån i det övre öppna grundvattenmagasinet 
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som skulle kunna följa på en avsänkning om 0,1 m av nivån i det undre slutna 

grundvattenmagasinet skulle bli högst begränsad och av marginell betydelse för 

Hertziahusets sättningsförlopp. 

Sammanfattningsvis har Vasakronan Nordstaden 21:1 AB inte förmått göra övervä-

gande sannolikt att anläggandet och driften av Götatunneln har påverkat eller skadat 

Hertziahuset. Vasakronans talan ska därför avslås. 

Rättegångskostnader 

Mål om oförutsedd skada utgör formellt en fortsättning på det ursprungliga till-

ståndsmålet, varför verksamhetsutövaren har att intill skäligt belopp stå för påkal-

lade rättegångskostnader för sakägaren/anmälaren. Anmälan rör komplicerade frå-

gor och Vasakronan Nordstaden 21:1 AB får anses ha haft skälig anledning att in-

leda processen rörande oförutsedd skada. Yrkat belopp kan inte anses oskäligt. Tra-

fikverket ska därför förpliktas att utge yrkat rättegångskostnadsbelopp. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (MMD-01) 

Överklagande senast den 14 februari 2020 

Göran Stenman   Roger Ödmark  

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Göran Stenman, tekniska rådet Ro-

ger Ödmark samt de särskilda ledamöterna Stig Hård och Stefan Andersson. 
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Hur man överklagar 

Dom i mark- och miljödomstol som första instans MMD-01

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för 
överklagande finns på sista sidan i domen. 

Överklaga efter att motparten överklagat 

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den 
andra parten också rätt att överklaga även om tiden 
har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga. 

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra 
vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett 
anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 
4 veckor från domens datum. 

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det 
första överklagandet dras tillbaka eller av något annat 
skäl inte går vidare. 

Så här gör du 

1. Skriv mark-och miljödomstolens namn och
målnummer.

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras.
Tala om vilken ändring du vill ha och varför du
tycker att Mark- och miljööverdomstolen ska ta
upp ditt överklagande (läs mer om prövnings-
tillstånd längre ner).

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med
skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga upp-
gifter om var domstolen kan nå dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lämna också ombudets
kontaktuppgifter.

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt
ombud göra det.

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- och
miljödomstolen. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att överklag-
andet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär 
att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla handling-
ar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgiv-
ning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka 
brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö-
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och miljö-
överdomstolen tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt rätt.

 Domstolen anser att det inte går att bedöma om
mark- och miljödomstolen har dömt rätt utan att
ta upp målet.

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra
domstolar vägledning i rättstillämpningen.

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl
att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du inte får prövningstillstånd gäller den överklag-
ade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet 
ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

Bilaga 1
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Hur man överklagar Mark- och miljööverdomstolens avgörande 

______________________________________________________ 

Den som vill överklaga Mark- och 
miljööverdomstolens avgörande ska göra 
det genom att skriva till Högsta domstolen. 
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas 
till Mark- och miljööverdomstolen. 

Senaste tid för att överklaga 

Överklagandet ska ha kommit in till Mark- 
och miljööverdomstolen senast den dag 
som anges i slutet av Mark- och 
miljööverdomstolens avgörande. 

Beslut om häktning, restriktioner enligt 
24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller rese-
förbud får överklagas utan tidsbegränsning. 

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, 
skickar Mark- och miljööverdomstolen 
överklagandet och alla handlingar i målet 
vidare till Högsta domstolen. 

Prövningstillstånd i Högsta domstolen 

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta 
domstolen ska pröva ett överklagande. 
Högsta domstolen får meddela prövnings-
tillstånd endast om 

1. det är av vikt för ledning av rätts-
tillämpningen att överklagandet prövas 
av Högsta domstolen eller om 

2. det finns synnerliga skäl till sådan
prövning, så som att det finns grund för 
resning, att domvilla förekommit eller att 
målets utgång i Mark- och 

miljööverdomstolen uppenbarligen beror på 
grovt förbiseende eller grovt misstag. 

Överklagandets innehåll 

Överklagandet ska innehålla uppgifter om 

1. klagandens namn, adress och
telefonnummer,

2. det avgörande som överklagas
(domstolens namn och avdelning samt
dag för avgörandet och målnummer),

3. den ändring i avgörandet som klaganden
begär,

4. de skäl som klaganden vill ange för att
avgörandet ska ändras,

5. de skäl som klaganden vill ange för att
prövningstillstånd ska meddelas, samt

6. de bevis som klaganden åberopar och
vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning 

Om målet överklagas kan Högsta dom-
stolen använda förenklad delgivning vid 
utskick av handlingar i målet, under 
förutsättning att mottagaren där eller i 
någon tidigare instans har fått information 
om sådan delgivning. 

Mer information 

För information om rättegången i Högsta 
domstolen, se www.hogstadomstolen.se 

Bilaga B
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