
NOL. Stall Osbacken är 
på krigsstigen.

BanaVäg i Väst har 
polisanmälts för kon-
traktsbrott.

Projektet har en helt 
annan uppfattning 
– vem som har rätt?

Döm själva.

2007 löstes familjen Marian-
ne Johanssons gård, Stall Os-
backen in. Banverket erbjöd 
dem kvarborätt i tre år och 
under denna tid fick de även 
tillgång till stora delar av sina 
tidigare marker. I kontrak-
tet står att Banverket ska un-
derlätta både kvarboende och 
hästhållning. Det anser nu 
Marianne Johansson att pro-
jektet inte längre gör.

– I höstas tog de bort järn-
vägsövergången så vi inte kan 
nå våra betesmarker väster om 
järnvägen. Det gör det mycket 
svårare för vår verksamhet, 
säger hon och fortsätter:

– Istället hänvisas vi till 
E45:an för att komma över 
järnvägen vid Axel Chris-
tiernsson. Därifrån kan vi 
sedan ta servicevägen upp till 
Osbacken igen. Om det är att 
underlätta för hästhållning, 
då ger jag inte mycket för vad 
som står i kontraktet.

Dessutom anser hon att 
BanaVäg i Väst har tagit mer 
mark i anspråk än vad som 
avtalats och för dessa saker 
har Marianne Johansson nu 
lämnat in en polisanmälan.

– Det var polisen som rådde 
mig till det. De var inte över-
förtjusta i idén att vi skulle 
leda våra hästar på E45.

Bo Larsson är övergripan-
de projektledare för BanaVäg i 
Väst. Han ger andra perspek-
tiv på situationen.

Åtskilliga krav
– Bara för att vi inte går med 
på precis allting så innebär 
inte det att vi inte samarbetar 
och försöker underlätta för 
familjens kvarboende. De har 
ställt åtskilliga krav på oss och 
entreprenörerna. Mycket har 
vi tillgodosett, men inte allt. 
Järnvägsövergången kan vi av 
säkerhetsskäl inte ha kvar. Vi 
jobbar ju för att ta bort alla 
planskilda korsningar, säger 
han och fortsätter:

– Vi har tagit mer mark i 
anspråk än planerat, men det 
har vi kompenserat dem för 
– dock ej i pengar. Gården är 
redan inlöst och betald. Däre-
mot har vi kostnadsfritt utfört 
markarbeten och andra åt-
gärder som de har önskat på 
gården.

Han betonar att projektet 
har varit ytterst mån om att 
försöka samverka under den 
tid som kvarborätten gäller.

– Men man måste vara två 
för att dansa. Vi har erbjudit 
familjen fantastiska förutsätt-
ningar och de bor dessutom 
gratis på gården.

Tanken med kvarborätt och 
nyttjanderätt var att familjen 

skulle få tid på sig att hitta ett 
nytt boende.

– Det känns inte som att 
de söker särskilt aktivt, is-
tället klagar de på allt som 
händer runtomkring. Själv-
klart kommer både familjens 
boendemiljö och verksamhet 
att påverkas. Vi bygger mo-
torväg och dubbelspårig järn-
väg. Det kan vi inte göra utan 
att det märks, menar Bo Lars-
son.

Familjen är upprörd över 
att inte betesmarkerna kan 
nås på samma sätt som tidiga-
re, vilket gör att de får stödfo-
dra hästarna.

Stort motkrav
– Vi erbjöd dem 70 000 kronor 
i kompensation för det bland 
annat, men deras motbud var 
tio gånger så mycket. Det går 
inte att förhandla på det sättet, 
säger Bo Larsson och tilläg-
ger:

– Betesmarkerna är fort-
farande tillgängliga, vilket vi 
har lovat i kontraktet. Det är 
naivt att tro att allt ska vara 
som förut.

På Stall Osbacken finns 12 
hästar och flera av dem sköts 
av ungdomar. Därför är det 
inte aktuellt att leda ut dem 
på Europavägen genom Nol.

– De flesta av dem är ung-
hästar och de ska definitivt inte 
ut i trafiken. Det går aldrig att 
förutse hur de kommer att re-
agera, säger Rebecca Johans-
son, 18.

Bilden är ganska tydlig. 
BanaVäg i Väst anser att man 
både har betalat och gjort mer 
än tillräckligt för att ge famil-
jen rimliga förutsättningar att 
bo kvar på gården. Familjen å 
sin sida jämför allt med hur det 
en gång var.

Så blir det dock aldrig 
mer.

Vad som är rätt och fel i ju-
ridisk mening med utgångs-
punkt från kontraktet får ju-
risterna nu bråka om.
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Betesmarkerna väster om järnvägen kan hästarna på Stall Osbacken endast nå söderifrån 
via den nya servicevägen. För att ta sig dit är det E45 som gäller och det gillar inte trafikpo-
lisen. Alternativet är självklart en hästtransport.

Här fanns det tidigare en järnvägsövergång som användes 
för att nå betesmarkerna väster om järnvägen. Av säker-
hetsskäl är den nu borttagen och Banverket ska dessutom 
bygga dubbelspårig järnväg. Kim Eriksson syns på bilden.
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Stall Osbacken på krigsstigen
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