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1. Sammanfattning 
En mer ändamålsenlig fördelning av väghållaransvar mellan stat, kommun och 
enskild har diskuterats och utretts sedan början av 1980-talet. Den senaste 
parlamentariska utredningen, Utredningen om bidrag och regler för enskilda 
vägar (BREV-utredningen) (SOU 2001:67 Enskild eller allmän väg), lämnades 
år 2001. Utredningarna på 1980-talet ledde fram till att ansvarsfördelningen 
mellan stat och kommun ändrades, medan ansvarsfördelningen mellan statlig 
och enskild väghållning inte har ändrats, vare sig efter BREV-utredningen eller 
tidigare utredningar. 

Frågan aktualiserades åter i slutet på år 2009 som resultat av dåvarande 
Vägverkets projekt ”Enskilda vägar i framtiden”. Projektet drevs i nära 
samverkan med Riksförbundet enskilda vägar, Skogsindustrierna, LRF och 
Sveriges kommuner och landsting. Även Trafikverksutredningen pekade tydligt 
på att väghållaransvaret behöver ses över, och den åsikten delades av 
remissinstanserna. 

I samråd med Riksförbundet enskilda vägar (REV) och Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) har Trafikverket därför genomfört projektet ”Översyn 
väghållaransvar”. Målet för projektet var att åstadkomma ett vägnät som är rätt 
avgränsat mellan stat, kommun och enskilda med hänsyn till 
samhällsekonomisk effektivitet och rationell väghållning.  

Projektet har kommit fram till följande gemensamma målbild för ansvars-
fördelning. Målbilden kan upplevas som självklar, men ansvaret är i dag inte 
renodlat enligt dessa principer. 
• Staten bör ha ansvar för allmänna vägar på landsbygd och för ett 

övergripande vägnät i tätort. 
• Kommunerna bör ha huvudansvar för väghållningen i tätort med undantag 

för det övergripande statliga vägnätet. 
• Enskilda väghållare bör ha ansvar för vägar på landsbygd som främst är till 

nytta för enskilda.  

En renodlad ansvarsfördelning enligt ovan bedöms leda till en effektivare och 
rationellare väghållning, större tydlighet i ansvarsfördelningen samt rättvisare 
kostnadsfördelning mellan kommuner och medborgare. 

Projektet har identifierat ett antal åtgärder som behövs för att nå målbilden. 
Några av dessa ligger inom Trafikverkets mandat och nuvarande regelverk. 
Parterna i projektet föreslår att Trafikverket i nära samverkan med REV och 
SKL genomför dessa, vilket bedöms kunna ske inom en fyraårsperiod. 
Identifierade åtgärder som ligger utanför Trafikverkets mandat överlämnas till 
regeringen för bedömning. 

2. Bakgrund till projektet  
Att en översyn av ansvarsfördelning mellan olika väghållare är nödvändig har 
visats allt tydligare, bland annat genom projektet ”Enskilda vägar i framtiden” 
som dåvarande Vägverket drev i samverkan med bland annat Riksförbundet 
enskilda vägar (REV), Skogsindustrierna och LRF. En del av de frågor som togs 
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upp i projektet har inte heller fått en tillfredställande lösning utan har fått 
hänskjutas till en kommande översyn. 
 
Även Trafikverksutredningen pekade på behovet av en översyn av 
väghållaransvaret. Dåvarande Vägverket liksom flera andra remissinstanser 
bedömde att en översyn av väghållaransvaret bör genomföras. En översyn bör 
sannolikt även omfatta frågor om finansieringsansvar. 
 
Trafikverkets rådsgrupp för enskild väghållning har kommit fram till att en 
förstudie inom några kommuner är ett första lämpligt steg inför en kommande 
brett förankrad översyn av väghållaransvaret. Rådsgruppen är sammansatt av 
aktörer som berörs av enskild väghållning: REV, LRF, Sveriges kommuner och 
landsting (SKL), Skogsstyrelsen, Skogsindustrierna, Tillväxtverket, Lantmäteriet 
samt Trafikverket. 
 
Dåvarande Vägverket, SKL och REV diskuterade hur en förstudie lämpligen 
borde läggas upp och vilka frågor som bör tas med i arbetet. Minnesnoteringar 
från ett möte den 25 mars 2010 är en sammanfattning av dessa diskussioner 
som blev grunden för ett gemensamt projektdirektiv.  

3. Projektuppdrag 
Det övergripande målet för projektet är att väghållaransvaret ska vara rätt 
avgränsat mellan statlig, kommunal och enskild väghållare utifrån 
samhällsekonomisk effektivitet och rationell väghållning. 
 
Projektmålen är 
• en bättre övergripande uppfattning om behovet av förändrat 

väghållaransvar 
• en strategi och arbetsmetod för att kunna genomföra förändringar i nära 

samarbete mellan berörda parter och utan motsättningar 
• en redovisning av gällande regelverk och kriterier för väghållaransvar 

generellt samt för belysningsanläggningar, gång- och cykelvägar, broar (inkl. 
installationer), busshållplatser i mindre tätorter och avvattning, eventuellt 
även för järnvägsbroar. 
 

Projektdirektivet anger också att arbetet ska genomföras genom en pilotstudie i 
några kommuner och att det förändringsbehov projektet redovisar ska kunna 
generaliseras för hela landet. 
 
 Under projektets gång har det också efterfrågats särskilda studier för att ta till 
vara de speciella problem som kan förknippas med glesbygd, områden med 
särskilt tätt vägnät och storstäder med stor tillväxt. 

Projektet initierades av generaldirektören i dåvarande Vägverket. Styrgruppen 
har bestått av representanter för SKL, REV och Trafikverket. En referensgrupp 
med representanter för pilotkommunerna har följt projektet och lämnat 
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värdefulla bidrag. En brett sammansatt projektgrupp i Trafikverket har 
genomfört arbetet. Se vidare bilaga 1, Projektdirektiv ”Översyn väghållaransvar”. 

Under utredningens gång har Trafikverkets ledning beslutat att den ska 
fördjupas med så kallade systemanalyser för att bättre belysa effekterna av 
förslagna åtgärder. Kostnaderna för att hålla enskild respektive allmän väg ska 
också utredas särskilt för att ge bättre underlag. 

I projektet ingår också en översyn av fördelningen mellan stat och kommun av 
väghållaransvaret för vägförbindelser till viktiga hamnar. De hamnar som TEN 
har pekat ut ska vara utgångspunkt för arbetet.  

4. Några viktiga begrepp 
Här förklaras några viktiga begrepp som inte förklaras i texten. 

B-väg: Enskild väg med statsbidrag inom detaljplanelagt område med enskilt 
huvudmannaskap. B-väg är en av sex kategorier enskilda vägar som får 
statsbidrag. 

Kommunalt väghållningsområde: Staten är normalt väghållare för 
allmänna vägar. Regeringen kan besluta att en kommun ska vara egen 
väghållare enligt väglagen inom ett definierat väghållningsområde. Det innebär 
att kommunen är väghållare för det allmänna vägnätet inom detta område. 
Normalt utgörs väghållningsområdet av ett område runt kommunens huvudort 
och så kallade satellitorter inom kommunen.  I regel undantas det övergripande 
allmänna vägnätet där staten behåller väghållaransvaret. 203 av landets 
kommuner är egna väghållare. 

Kommunalt respektive enskilt huvudmannaskap: I detaljplan bestäms 
vem som är ansvarig för park- och gatumark inom berörd detaljplan. Enligt 
plan- och bygglagen (PBL) (2010:900) är huvudregeln att kommunen har 
huvudmannaskap, men kommunen kan i undantagsfall besluta om enskilt 
huvudmannaskap.  

Samfällighetsförening: Vägsamfälligheter och vägföreningar är bildade 
enligt lagen om enskilda vägar (EVL) (1939:608), kap.2 respektive kap.3. 
Samfällighetsföreningar är bildade enligt lagen om förvaltning av samfälligheter 
för att bland annat förvalta en gemensamhetsanläggning. 

Enligt lagen om upphävande av EVL § 9 är vägsamfälligheter och vägföreningar 
att betrakta som samfällighetsföreningar i den del som avser föreningsbildning. 
En vägsamfällighet eller vägförening är en samfällighetsförening men får kalla 
sig vägsamfällighet eller vägförening. I denna rapport används begreppet 
samfällighetsförening. 

Tätort: En tätort definieras som ett tättbebyggt område med minst 200 
invånare där avståndet mellan husen är mindre än 200 meter och andelen 
fritidsfastigheter understiger 50 procent.  

Tättbebyggt område: Enligt förordningen (2001:651) om trafikdefinitioner är 
tättbebyggt område ett visst område som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara 
tättbebyggt område. Lokala trafikföreskrifter meddelas av kommunen. Enligt 
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trafikförordningen (1998:1 276)  får ett område förklaras vara tättbebyggt 
område om det har stads- eller bykaraktär eller vägnät och bebyggelse som är 
jämförbara med en stad eller by.  

ÅDT (årsdygnstrafik): Genomsnittligt antal fordon per dygn under året.  

5. Tidigare utredningar 
Under perioden 1977–1987 genomfördes sju departementsutredningar om 
fördelningen av väghållaransvar mellan framför allt stat och kommun. 
Utredningen Ökat kommunalt väghållningsansvar och nya 
finansieringsmöjligheter (SOU 1987:25) föreslog följande:   

 

 ”Kommunerna får huvudansvar för väghållningen i tätorter med undantag 
för ett överordnat statligt vägnät (riksväg och primär länsväg). I första hand 
bör ytterligare 80 kommuner bli egna väghållare” 

 
Motiv:  

• Uppdelningen av väghållningen i tätort är inte rationell. Renodlat ansvar 
borde minska kostnaderna. 

• Orättvisa finns mellan kommuner som är egna väghållare och övriga. 

• Kommunerna bör ha det samlade ansvaret för markanvändningen i tätorter 
och även ta över ansvaret för enskild väghållning. 

 

Förslaget 1987 ledde till att antalet kommuner med egen väghållning ökade från 
110 till 196 efter beslutet enligt propositionen Trafikpolitiken inför 1990-talet 
(prop. 1987/88:50). I ett senare beslut slopades de statliga direktdestinerade 
bidragen till väghållning i kommuner som var egna väghållare och bakades in 
som en del i det generella statliga utjämningsbidraget. Förslagen om att 
kommunerna borde ta över väghållningen i tätorter inklusive ansvaret för 
enskild väghållning genomfördes aldrig. 

Under 2000–2001 genomfördes den så kallade BREV-utredningen (Enskild 
eller allmän väg, SOU 2001:67). Huvudinriktningen var att få en ökad 
effektivitet i väghållningen genom bland annat en tydligare avgränsning av 
väghållaransvaret mellan staten och enskilda. Utredningen föreslog en rad 
åtgärder för att effektivisera vägtransportsystemet. Genom bland annat 
ändringar i väglagen och överföring av allmänna vägar till enskild väghållning 
skulle stora besparingar kunna göras. Vidare föreslogs att bidrag till enskilda 
vägar inom detaljplan skulle tas bort. 

 Utredningen väckte omfattande diskussioner men ledde inte till några beslut 
om förändringar i regelsystem.      

Inom dåvarande Vägverket genomfördes under 2009–2010 ett projekt benämnt 
Ett rätt avgränsat statligt vägnät. Målet med projektet var att skapa 
förutsättningar för att förändra väghållaransvaret så att Sveriges vägnät blir mer 
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samhällsekonomiskt effektivt. Detta förutsatte en genomgång av dagens rutiner 
och arbetsätt för att få en nationell samordning och ett enhetligt arbetssätt. 
Projektet skulle även bedöma effekten av de förändringar som föreslås i en 
genomförd väginventering (utförd år 2008) och förutsättningarna för att 
genomföra dessa. Projektet skulle, med stöd av inventeringen och en 
kartläggning, ta fram tydliga riktlinjer för att skapa ett rätt avgränsat 
väghållaransvar.  

Mallar och checklistor som togs fram godkändes och används i dag av 
vägnätsutredarna. Projektet tog också fram inventeringslistor över ”uppenbara” 
indragningar, exempelvis av statliga vägar inom tätort och till nerlagda statliga 
inrättningar på landsbygd. Dessa listor har emellertid inte varit möjliga att 
arbeta vidare med, utan de avvaktar resultatet av detta projekt. 

Delar av ovanstående resonemang har utvecklats ytterligare i bilaga 2. 

6. Regler och kriterier för väghållaransvar  
I detta kapitel beskrivs reglerna för väghållning och de generella kriterierna för 
väghållaransvar.  

Förutsättningarna för förändring av en allmän väg till enskild och av en enskild 
väg till allmän regleras i 21 och 25 § väglagen (1971:948). I dessa paragrafer 
anges inte någon klar gräns för när en väg ska vara allmän eller enskild. För att 
en väg ska kunna förändras från enskild till allmän ska vägen enligt lagen ha 
betydelse för allmän samfärdsel. En allmän väg får dras in om vägen inte längre 
behövs för det allmänna och åtgärden medför endast ringa olägenhet för 
bygden. 

 I väglagens 22 § anges att Trafikverket beslutar i förändringsärenden efter 
samråd med länsstyrelsen. Om dessa inte är överens avgör regeringen ärendet. 

Överklagningsärenden avgörs av regeringen. 

Regeringen kan enligt 5 § väglagen besluta att en kommun ska vara väghållare 
inom kommunen eller en del av denna. Enligt 6 § vägkungörelsen (1971:954) 
kan Trafikverket besluta om ändring av ett väghållningsområde eller om 
inrättande av en så kallad satellitort i en kommun som är egen väghållare. Om 
en kommun är egen väghållare i väglagens mening har kommunen 
väghållaransvar inom hela området för det allmänna vägnätet utom för de vägar 
som undantagits. Undantagen gäller vanligtvis Europavägar, riksvägar och 
primära länsvägar. Det är möjligt för staten att vara väghållare inom planlagt 
område (23 § väglagen). När så är fallet gäller såväl plan- och bygglagen 
(2010:900) som väglagen för den aktuella vägsträckan. Inom ett 
väghållningsområde utanför detaljplan kan statsbidrag utgå till enskild 
väghållning enligt 3 § förordning (1989:891) om statsbidrag till enskild 
väghållning. 

Enligt plan- och bygglagen är huvudprincipen att kommunen har 
huvudmannaskap för parker, gator med mera inom planlagt område. Många 
kommuner väljer trots detta att ha enskilt huvudmannaskap i nya detaljplaner. 
Detta ger en orättvisa mellan de fastighetsägare där kommunen står för 
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väghållningskostnaden och de fastighetsägare som själva bekostar väghållningen 
genom samfällighetsföreningen. Under vissa speciella förhållanden kan 
kommunen besluta om enskilt huvudmannaskap. Det finns även ett relativt stort 
antal äldre byggnadsplaner inom många tätorter som fortfarande gäller som 
detaljplan med enskilt huvudmannaskap. Inom detaljplan med enskilt 
huvudmannaskap kan statsbidrag utgå till enskild väghållning.  

Enligt 2 § i förordning om statsbidrag till enskild väghållning kan bidrag lämnas 
till en väg som inte är av obetydlig längd och som tillgodoser ett 
kommunikationsbehov för de fast boende, näringslivet eller det rörliga 
friluftslivet. Bidrag lämnas också för vägar som är av väsentlig betydelse som 
genomfartsvägar eller som uppsamlingsvägar för fritidsbebyggelse. 

Reglerna beskrivs närmare i bilaga 2. 

7. Nulägesbeskrivning av särskilt utpekade 
områden 
Projektet skulle enligt direktivet även beskriva regler och kriterier för 
belysningsanläggningar, gång- och cykelvägar, broar (inklusive installationer) 
med mera. 

Broar: Vad som gäller för en vägbro som korsar en väg med annan väghållare 
beror på vilka väghållarna är. Om det är stat och kommun som är väghållare är 
huvudinriktningen att respektive väghållare ansvarar för sin bro. Om vägbron 
har enskild väghållare och vägen är statlig är det däremot vanligen staten som 
ansvarar även för den enskilda bron. Avvikelser kan förekomma och regleras 
oftast i avtal. För järnvägar gäller i huvudsak samma inriktning. 

Trafikverket har åtagit sig att göra en första besiktning av broar på enskilda 
vägar med statsbidrag, för att bedöma behovet av åtgärder och genomföra en 
bärighetsklassificering. Detta arbete pågår. Något beslut har inte fattats om 
Trafikverket även i framtiden ska ta ansvar för dessa åtgärder. 

Belysning: Dåvarande Vägverket tog under 2009 fram ett förslag till Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) om hur man skulle kunna gå vidare i en översyn 
av de kommunala belysningsanläggningarna utmed statlig väg. Syftet var att 
pröva om anläggningarna kan överföras till staten. SKL ansåg att man skulle 
avvakta med översynen tills utredningen om ansvarfördelning mellan stat och 
kommun i väghållningsfrågor hade genomförts enligt förslag  i 
Trafikverksutredningen (SOU 2009:31). 

Trafikverkets inriktning i belysningsfrågor framgår av reglerna för vägar och 
gators utformning (VGU). I en pilotstudie i tre tätorter som utförts av dåvarande 
Vägverket konstaterades att cirka 5 procent av kommunernas belysning utmed 
statliga vägar skulle kunna vara aktuella att överföras till staten efter en 
individuell genomgång och bedömning. 

Dagvatten: En ny lag 2007 (lag (2006:412) om allmänna vattentjänster) ger 
kommunerna ett utökat ansvar för dagvatten inom ett verksamhetsområde som 
respektive kommun har pekat ut. Inom detta område är kommunen skyldig att 
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ta hand om dagvattnet och har möjlighet att finansiera detta genom avgifter som 
svarar mot kostnaderna. Diskussioner pågår mellan kommuner och Trafikverket 
om hur kostnaderna i samband med en statlig väg inom verksamhetsområdet 
ska fördelas. Avtal har träffats med en del kommuner, men det förekommer 
också tolkningsproblem och rättstvister. 

Gång- och cykelvägar: Väghållare ansvarar för gång- och cykelvägar inom sitt 
väghållningsområde. En gång- och cykelväg ska ha en tydlig koppling till en 
statlig väg för att staten ska vara väghållare. 

Statsbidrag har ibland utgått för utbyggnad av kommunala gång- och 
cykelvägar. 

Det finns ingen enhetlig modell för finansiering av investeringar och drift och 
underhåll på landsbygd. Ofta sker utbyggnad genom samfinansiering 50/50, och 
det är relativt vanligt att kommunen tar ansvar för drift och underhåll. Reglering 
sker i regel genom avtal i varje enskilt fall. 

Enligt allemansrätten finns möjligheter att använda det enskilda vägnätet för 
cykeltrafik. 

Avtal bör träffas med de enskilda väghållarna i varje enskilt fall när det är 
aktuellt att vägvisa allmän gång- och cykeltrafik till en enskild väg. 

Vissa av de särskilt utpekade områdena ovan har utvecklats ytterligare i bilaga 2. 

  



11 
 

8. Pilotstudie i tre kommuner 
(sammanfattning) 
Av praktiska skäl och på grund av tillgången på resurser med rätt kompetens 
valdes tre kommuner i Småland för pilotstudien. Valet föll på Mullsjö, Värnamo 
och Växjö kommuner. Genom att välja dessa tre fick vi fram kommuner med 
olika lösningar av väghållaransvaret. Bland de tre kommunerna fanns sådana 
som ger kommunalt bidrag till enskilda vägar, två egna väghållare och 
kommuner som genom bidrag och skötselåtgärder tar ett stort men varierande 
ansvar för väghållningen inom såväl tätort som glesbygd. Det är också 
kommuner av olika storlek, med låg, mellan och hög tillväxt med mera.  

I tabellen görs en jämförelse mellan de tre pilotkommunernas förhållningssätt 
till enskilda vägar med statsbidrag i respektive utanför tätort. 

 

 

För att ge en mer heltäckande bild har även vissa studier gjorts i 
storstadsområden och i områden med ett tätt respektive glest vägnät.  

Sammanfattningsvis kan sägas att de tre kommunerna inom pilotområdet tar ett 
stort ansvar för väghållningsfrågor även utanför sitt eget väghållaransvar 
jämfört med många andra kommuner. 

 De enskilda väghållarna i tätorterna behöver inte betala något för 
väghållningen. Kommunerna täcker kostnaderna utöver statsbidraget och ger 

  Inom tätort Utanför tätort 

 

Kommun Egen 
väghållare 

(enl. 
väglagen) 

Skötselan-
svar                

Statsbidrag 

utgår till 

Formellt 
ansvar  

Praktiskt och 
juridiskt 
ansvar  

Kommunalt 
bidrag  

Mullsjö  nej Kommunen Kommunen Samfäl-
lighets- 
förening 

Samfällighets-
förening 

10 % 

Värnamo  ja Delat, 
kommun- 
förening 

Samfällighets-
förening 

Samfäl-
lighets- 
förening 

Samfällighets-
förening 

25 %  

Växjö  ja Kommunen Inget bidrag 

(huvudman 
inom 
detaljplan i 
tätort) 

Kommunen Samfällighets-
förening 

Kommunen 
täcker upp 
till 100 %,  
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också bidrag till enskilda vägar utan statsbidrag med en längd över 100 meter i 
glesbygd. I varierande omfattning utför kommunerna också åtgärder på dessa 
vägar. 

Kommunerna inom pilotområdet har ingen dokumenterad väghållarstrategi 
men har var för sig utvecklat olika förhållningssätt till de enskilda vägarna som 
de förklarar sig nöjda med. De olika förhållningssätten följer dock inte alltid 
gällande regelverk. 

 

De viktigaste iakttagelserna i de tre kommunerna är följande:  

• Som framgår av tabellen har kommunerna ett stort engagemang i det enskilda 
vägnätet utanför sitt eget väghållaransvar men med olika innehåll. Samliga ger 
bidrag utöver det statliga. 

• Det saknas digitaliserade kartor för väghållningsområdena och områdena har 
inte justerats i takt med väg- och bebyggelseutvecklingen. Det finns tätorter där 
kommunen sköter väghållningen men som skulle kunna prövas att bli egna 
väghållare enligt väglagen. 

• Olika huvudmannaskap i planlagda områden medför att i två kommuner utgår 
statliga bidrag till enskilda vägar (så kallade B-vägar) medan det i den tredje 
kommunen inte utgår motsvarande bidrag. 

• Det finns ett antal lågtrafikerade allmänna vägar där man bör pröva om de ska 
dras in från allmänt underhåll och det finns enskilda vägar med relativt höga 
trafiksiffror där man bör pröva om de ska bli allmänna vägar. 

• Representanter från de utvalda kommunerna är osäkra på om den nuvarande 
modellen för enskild väghållning håller i framtiden. Det blir allt svårare att 
rekrytera frivilliga i styrelser med mera. 

• Representanter från de utvalda kommunerna betonar vikten av att enskilda 
väghållare får tillräckligt med stöd såväl ekonomiskt som tekniskt även i 
framtiden. 
 

Iakttagelserna har lett fram till förslag på åtgärder som redovisas i kapitel 10. 

 
Under pilotprojektets gång har möten hållits med bland annat en referensgrupp 
bestående av representanter för de utvalda kommunerna samt representanter 
för en samfällighetsförening i respektive kommun. I dessa möten har vi 
diskuterat våra iakttagelser och de förslag till åtgärder som vuxit fram i arbetet. 

Pilotstudien redovisas i sin helhet i bilaga 3 

9. Systemanalyser (sammanfattning) 
Som framgår av kapitel 2 har projektet breddats med systemanalyser i ett större 
antal kommuner för att får ett bättre underlag för konsekvensanalyser. 
Resultatet av dessa sammanfattas nedan. 
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Avgränsning mellan statlig, kommunal och enskild väg i 
tätort 
Analysen har begränsats till avgränsningen av väghållaransvaret mellan stat, 
kommuner och enskilda vägar med statsbidrag. Vi har inte analyserat om 
väghållaransvaret bör överföras från enskilda till kommuner i tätorter med 
enskilt huvudmannaskap. 

Frågan om väghållning i kommunernas tätorter har tagits upp i flera statliga 
utredningar. Efter hand har det blivit naturligt att kommuner har tagit ett större 
ansvar för väghållningen i de större tätorterna. I dag är 203 av landets 290 
kommuner så kallade egna väghållare. Det innebär att de är väghållare för 
allmänna vägar som ligger inom ett kommunalt väghållningsområde med 
undantag av övergripande genomfartsleder. Det finns inga exakta kriterier för 
när en kommun ska vara egen väghållare. Den senaste stora översynen skedde i 
början på 1990-talet då det tillkom ett 80-tal kommuner som blev egna 
väghållare. 

En analys visar att av kommuner som har mellan 9 000 och 15 000 invånare så 
är 47 kommuner egna väghållare medan 36 kommuner inte är det. Detta kan 
upplevas som orättvist och skapar dessutom oklarheter för medborgarna om 
vem som har ansvaret för vad när det gäller väghållningen. Plan- och bygglagen, 
PBL, understryker det decentraliserade ansvaret för planläggning av bebyggelse 
och trafikmiljö och för genomförande och samordning av dessa. 

För att ta ytterligare ett steg i den valda riktningen föreslår vi att samtliga 
kommuner blir egna väghållare och tar över ansvaret för väghållningen i alla 
detaljplanerade tätorter. Ett sådant övertagande medför dock ekonomiska 
konsekvenser för berörda kommuner och särskilt för de kommuner som i dag 
inte ger bidrag till enskild väghållning. 

Konsekvensen av detta skulle bli att ytterligare 87 kommuner blir egna 
väghållare, möjligtvis med något undantag. För kommuner som redan är egna 
väghållare skulle det innebära att deras väghållaransvar skulle utökas i 
planlagda tätorter. 

En översiktlig analys visar att de nytillkommande väghållande kommunerna i 
medeltal skulle överta väghållaransvaret för cirka 13 km statlig väg per kommun. 
För de kommuner som redan är väghållare skulle väghållaransvaret utökas med 
i genomsnitt 6 km per kommun, eftersom de även skulle överta väghållar-
ansvaret i planlagda tätorter utanför centralorten.  Sammantaget skulle detta 
medföra att totalt cirka 240 mil statlig väg skulle överföras till kommunal 
väghållning, vilket motsvarar en kostnad på totalt cirka 120 miljoner kronor. Om 
man samtidigt skulle besluta att inga statliga bidrag ska utgå till enskilda vägar i 
planlagda tätorter eller inom kommunalt väghållningsområde skulle cirka 200 
mil enskilda vägar beröras. För detta enskilda vägnät utgår i dag statsbidrag 
med cirka 20 miljoner kronor.  

En uppskattning av de ekonomiska konsekvenserna visar att kommuner som 
redan är egna väghållare skulle få en ökad kostnad för gatuhållningen på i 
genomsnitt 300 000 kr/år. De kommuner som i dag inte är egna väghållare 
skulle få en ökad kostnad på i genomsnitt 650 000 kr/år. De enskilda väghållare 
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som berörs av uteblivet statsbidrag skulle få en ökad kostnad på 17–500 kr per 
år och hushåll. 

Systemanalysen redovisas i sin helhet i bilaga 4. 

Avgränsning mellan statlig och enskild väg på landsbygd 
Kriterierna som har använts i denna analys motsvarar i stort de som har 
tillämpats under senare år i handläggningen av förändringsärenden. De vägar 
som kan vara aktuella att förändra i en kommun har inventerats och en 
bedömning har gjorts utifrån funktionella kriterier och målet att åstadkomma en 
rationell väghållning. Inventeringen har utgått från två alternativa 
trafikmängder, 125 fordon/dygn (ÅDT) och 50 fordon/dygn (ÅDT).  

Inventeringen omfattar de tre pilotkommunerna Mullsjö, Värnamo och Växjö, 
kompletterat med några kommuner med avsevärt tätare eller glesare vägnät 
samt några kommuner i norra Sverige, nämligen Haninge, Skurup, Åre, 
Arvidsjaur, Vindeln, Timrå och Smedjebacken. 

Utgångspunkter 
Följande utgångspunkter har tillämpats för vad som bör vara allmänna vägar:  

• ett strukturerat nät av genomfartsvägar, där det är acceptabelt med 
genomfartsvägar som innebär cirka 10 minuters omväg (normalt cirka 10 
km) jämfört med kortaste vägalternativ 

• utfartsvägar från varje tätort eller motsvarande landsbygdsområde (cirka 
200 invånare) 

• vägar till allmänna inrättningar (järnvägsstation, passagerarhamn, 
flygplats, sjukhus eller vårdcentral med akutmottagning, 
begravningsplats) och ledterminaler till vandringsleder i fjällvärlden – 
vägen till en kyrkogårds parkeringsplats behöver dock inte vara allmän 
om den är kortare än cirka 500 meter. 

Vägar inom tätorter har inte studerats i denna analys. 

Analys av lämpliga vägnätsförändringar 

Alternativ 125 fordon/dygn (ÅDT) 
Resultatet av inventeringen i de tio kommunerna visar att det är betydligt fler 
vägar som kan övergå från allmänt till enskilt underhåll än tvärtom. I 
genomsnitt är det cirka 20 vägar/ kommun som kan få ny väghållare om alla 
allmänna vägar med mindre än 125 fordon/dygn blir enskilda. Den 
genomsnittliga väglängden för dessa vägar är 5,3 km.  

Även om variationen mellan kommunerna är stor kan man inte se någon klar 
skillnad mellan norra och södra Sverige. Totalt bedömer vi att cirka 20 procent 
av det statliga vägnätet skulle förändras till enskilt och cirka 1 procent av det 
enskilda till statligt. Det innebär att cirka 20 000 km statliga vägar förändras till 
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enskilda och cirka 760 km av enskilda bidragsvägar förändras till statliga, det 
vill säga en nettoförändring på cirka 19 240 km.  

Alternativ 50 fordon/dygn (ÅDT) 
Även med alternativet 50 fordon/dygn visar inventeringen att fler vägar kan 
övergå från allmänt till enskilt underhåll än tvärtom. Antalet vägar i 
kommunerna som skulle förändras varierar i detta fall från 2 till 29. I 
genomsnitt är det med detta alternativ cirka 10 vägar/ kommun som kan få ny 
väghållare. Den genomsnittliga väglängden för dessa vägar är 6,5 km. 

Andelen av det enskilda vägnätet som skulle förändras till statligt varierar 
mellan kommunerna från 2 procent till 30 procent av väglängden. I några av 
kommunerna skulle ingen enskild väg förändras till statlig. I en kommun skulle 
dock hela 20 procent av det enskilda vägnätet förändras till statligt. I 
alternativet 50 fordon/dygn är det en viss skillnad mellan norra och södra 
Sverige. Med norra Sverige avses här Trafikverkets Region Norr och Mitt och 
med södra Sverige övriga regioner. I norra Sverige skulle cirka 10 procent av det 
statliga vägnätet förändras till enskilt och i södra Sverige cirka 8 procent. Av det 
enskilda bidragsvägnätet skulle cirka 6 procent i norra Sverige och cirka 2 
procent i södra Sverige överföras till statlig väghållning. Totalt skulle detta 
alternativ innebära att cirka 8 700 km statliga vägar skulle förändras till 
enskilda och cirka 2 450 km av enskilda bidragsvägar förändras till statliga, det 
vill säga en nettoförändring på cirka 6 250 km. 

Slutsatser 
En förändring av väghållningen enligt något av alternativen skulle innebära en 
mer enhetlig och lättförståelig gränsdragning mellan allmänt och enskilt vägnät. 
Den innebär också en rättvisare fördelning av kostnader mellan medborgarna. 
Förändringen bedöms medföra rationellare väghållning, eftersom flera av de 
lågtrafikerade vägar som i dag är statliga är vägar av annan typ än övriga större 
vägar som ingår i det statliga vägnätet. På lång sikt blir de samhällsekonomiska 
vinsterna betydande. 

Kostnaden för förändringen beräknas dock bli hög i form av framför allt 
förrättningskostnader och upprustningskostnader. Därför äter kostnaderna för 
genomförandet upp de samhällsekonomiska vinsterna av en förändring under 
lång tid, och det tar minst 15 år innan de samhällsekonomiska vinsterna faller 
ut. Lantmäteriförrättningarna kommer också att kräva stora personalinsatser 
och inom Trafikverket kommer det att behövas en ökning av 
personalresurserna. Förändringen innebär att ett stort antal vägar ska överföras 
till enskild väghållning och man kan förvänta sig att det blir omfattande 
motstånd bland berörda mot ett genomförande. 

Med dessa utgångspunkter kan det i praktiken bli svårt att utifrån nuvarande 
regelverk med mera genomföra förändringar i väghållaransvar mellan staten och 
enskilda i den omfattning som systemanalysen har studerat i de båda 
alternativen.  

Systemanalysen redovisas i sin helhet i bilaga 5. 
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Avgränsning mellan enskilda vägar med respektive utan 
statsbidrag 
På förslag från Riksförbundet enskilda vägar (REV) har projektet gjort en enkel 
analys av om det ur samhällsekonomisk synpunkt är rätt enskilda vägar som får 
bidrag och om rätt kriterier gäller för statsbidrag till enskilda vägar. 

 En genomgång av de transportpolitiska målen och tidigare politiska uttalanden 
visar på att nuvarande bidragskriterier ligger i linje med dessa. 

Diskussioner med representanter för skogsnäringen (Sveaskog), LRF och 
Värnamo kommun tyder inte på några större problem i nuvarande kriterier för 
bidragsgivningen. Det interna arbetet i Trafikverket med bidragsgivning, 
framställningar om nyintagning av vägar som bidragsberättigade, 
överklagningar av bidragsbeslut, rådgivning med mera tyder heller inte på några 
större problem med gällande kriterier för bidragsgivning. 

När vi väger samman de synpunkter vi fått från olika aktörer anser vi att de 
bidragskriterier som råder i dag i huvudsak är rätt.  I Trafikverkets projekt 
”Enskilda vägar i framtiden” pågår dock en översyn av dagens regelverk som 
bedöms medföra en del mindre justeringar i nuvarande bidragssystem. 

REV efterlyser en mer omfattande samhällsekonomisk analys av 
frågeställningen. En sådan har dock inte kunnat inrymmas i detta projekt.  

Systemanalysen redovisas i sin helhet i bilaga 6. 

10. Samlade iakttagelser och förslag till 
åtgärder 

 Grundläggande utgångspunkter 
Utgångspunkten för de förslagna förändringarna i väghållarsansvaret är 
effektmålet i projektdirektivet, nämligen: 

”att uppnå ett rätt avgränsat väghållningsansvar mellan statlig, 
kommunal och enskild väghållare utifrån samhällsekonomisk 
effektivitet och rationell väghållning”. 

Utifrån detta mål och iakttagelser i projektet har styrgruppen kommit fram till 
följande utgångspunkter för ansvarsfördelningen. 

• Kommunerna bör ha huvudansvar för väghållningen i tätorter med 
undantag för det övergripande statliga vägnätet. 

• Staten bör ha ansvar för allmänna vägar på landsbygd och för ett 
övergripande vägnät i tätort. 

• Enskilda väghållare bör ha ansvar för vägar på landsbygd som främst är till 
nytta för fastighetsägare i vägarnas närhet.  
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En sådan ansvarsfördelning skulle dessutom leda till en större tydlighet i 
ansvarsfördelningen och en rättvisare kostnadsfördelning mellan staten, 
kommuner och medborgare. 

 

Beträffande de två projektmålen har styrgruppen gjort följande övergripande 
iakttagelser. 

 

Projektmålet ”En bättre övergripande uppfattning om behov av 
förändrat väghållningsansvar”. 

• Det statliga åtagandet i förhållande till kommuner och enskilda är otydligt 
avgränsat och inte anpassat till den bebyggelseutveckling med mera som 
skett i kommuner som är egna väghållare i väglagens mening.  

• Väglagens krav i samband med förändring av väg till allmän respektive 
enskild medför en otydlig avgränsning mellan vad som bör vara enskild och 
allmän väg. Vi har i dag ett omfattande vägnät som borde förändras till 
enskilt respektive allmänt. 

• Det kommunala engagemanget i det enskilda vägnätet i såväl tätort som 
landsbygd varierar kraftigt över landet. Många kommuner ger bidrag till 
enskild väghållning, ibland upp till full kostnadstäckning, och en del tar även 
ansvar för genomförande av åtgärder. Andra kommuner engagerar sig inte 
ekonomiskt eller i genomförande av åtgärder. 

• Kommunerna upplever att statens väghållaransvar urholkats det senaste 
decenniet. Att det saknas principer innebär stor osäkerhet och tar i sig 
resurser i anspråk. Det är viktigt att verka för tydligare principer för 
kostnadsansvaret. Områden som särskilt lyfts fram är gång- och cykelvägar, 
där kostnaderna och underhållsansvaret  på landsbygd oftast fördelas mellan 
stat och kommun efter förhandling. Beträffande finansiering av belysning är 
SKL och Trafikverket inte överens om kriterier för hur ansvaret ska fördelas. 

• Kommunerna i tillväxtområden anser att Trafikverkets krav på 
medfinansiering innebär att nödvändiga förbättringar av vägnätet måste 
finansieras med skattemedel i stället för med bidrag från de vinster som 
exploateringen ger. Detta föranleder enligt SKL behov av att se över den så 
kallade exploatörsparagrafen i plan- och bygglagen (2010:900). 

 

Projektmålet ”En strategi/arbetsmetod för att kunna genomföra 
förändringar i nära samarbete och utan motsättningar mellan 
berörda parter”. 

• Den nuvarande beslutsprocessen i förändringsärenden är lång, krånglig och 
kostsam och bör förenklas. 

• Förändringar i väghållaransvar ska ske i dialog med berörda utifrån 
grundförutsättningen att bli överens. Ett organiserat samarbete mellan de 
tre väghållarna är viktigt för framgång i det fortsatta arbetet. 
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• Väsentliga kostnadsförändringar mellan stat och kommun måste 
kompenseras efter principen att pengar följer verksamheten. 

Förslagen till åtgärder som vi redovisar nedan utgår från dessa mål och 
utgångspunkter samt från resultat och diskussioner i projektet. Konsekvenserna 
av åtgärderna och en strategi för genomförande redovisas bara när detta inte 
klart framgår av förslaget till åtgärd. 

 
Redovisningen har grupperats i tre steg. 

Steg 1 Trafikverkets inriktning  
De föreslagna åtgärderna i steg 1 uppfyller inte projektmålen utan ska ses som 
ett första steg för Trafikverket att ta sitt ansvar för uppdraget ”rätt avgränsat 
vägnät”. De är åtgärder som kan genomföras utan politiska beslut om regelverk 
med mera. Detta steg utgör samtidigt ett förslag till inriktning och 
ambitionsnivå för Trafikverkets arbete på kort sikt i avvaktan på 
ställningstaganden till steg 2 och 3.  

Avgränsning kommunal väghållning 

Kartor över väghållningsområden  
Kartorna som utvisar de kommunala väghållningsområdena har i huvudsak inte 
aktualiserats och digitala kartor saknas. Majoriteten av de kartor som tillämpas 
är cirka 20 år gamla, det vill säga de togs fram i samband med den nationella 
översynen i början av 1990-talet. Det är därför svårt att hitta hur 
väghållningsområdena är avgränsade och var den formella väghållningsgränsen 
går på vägarna. Den nationella vägdatabasen (NVDB) redovisar oftast den 
praktiska väghållningsgränsen, vilken inte alltid överensstämmer med den 
formella. Ingen av kommunernas deltagare i referensgruppen känner till 
väghållningsgränserna. Man förhandlar mellan väghållarna i varje enskilt fall 
när åtgärder över en väghållningsgräns är aktuella. Trafikverket har under 2010 
börjat digitalisera befintliga kartor. 
 

Förslag till åtgärd  

Fullfölj digitaliseringen av kartor över väghållningsområden i samtliga berörda 
kommuner.  Genomför de justeringar som de nedan föreslagna förändringarna 
av väghållningsområden medför.  Inför rutiner för kontinuerlig ajourhållning i 
samband med att väghållningsområdena ses över. 

 
Konsekvens av att åtgärden genomförs  

Kartorna blir tillgängliga och gränserna mellan stat och kommun för 
väghållaransvaret blir tydliga för respektive part och allmänheten. Dessutom 
hålls kartorna aktuella.  
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Strategi  

Trafikverket fullföljer den påbörjade digitaliseringen. Kartorna justeras och 
ajourhålls i dialog med berörda kommuner i samband med att 
väghållningsgränser förändras. 

Se över och justera väghållningsområdena  
Det har inte genomförts någon systematisk översyn av väghållningsområden i 
takt med bebyggelseutvecklingen och utbyggnaden av nya vägar. Det har dock 
gjorts många punktvisa förändringar på initiativ av dåvarande Vägverket 
samband med vägutbyggnader, men också av kommuner i samband med 
exploatering. Sammanlagt 56 ärenden har lett till förändringar sedan år 2000, 
varav tre innebär bildande av nya kommunala väghållningsområden.  

 I många kommuner speglar inte väghållningsgränserna behovet av en tydlig och 
rationell ansvarsfördelning mellan stat och kommun. Det finns också kommuner 
som har ett förhållandevis stort väghållningsområde som inkluderar en 
omfattande landsbygd utanför tätorten. Det finns ingen klar inriktning för när 
det bör ske en översyn och förändring. 

Kriterierna för avgränsning av kommunala väghållningsområden är gamla och 
otydliga. 
 

Förslag till åtgärd 

Aktualisera kriterierna för avgränsning av väghållningsområden. Se över och 
justera väghållningsområden i samtliga berörda kommuner och ta fram ett sätt 
att ajourhålla avgränsningen över tid. Översyn av väghållningsområden skulle 
kunna införas som en obligatorisk åtgärd i samband med att översiktsplaner tas 
fram eller revideras. 

Trafikverkets strategiska samhällsplanerare bör ges i uppdrag att bevaka frågan 
om väghållaransvar i de olika PBL-processerna. 
 

Konsekvens av att åtgärden genomförs  

Tydliga kriterier för avgränsning av väghållningsområden medför större rättvisa 
mellan kommunerna och bidrar till en effektivare väghållning. Kommunerna får 
större frihet i sin planering genom större beslutsmandat enligt väglagen för det 
mindre, allmänna vägnätet inom väghållningsområdet. De bör också få viss 
vinst genom en samordning med den kommunala väghållningen. En mindre 
ökning av kostnaderna kan uppstå för kommuner där väghållningsområdet blir 
större. En del kommuner kan dock få ett mindre väghållningsområde och 
därmed minskade kostnader. Totalt kommer kostnaderna troligen att minska 
något för Trafikverket och öka motsvarande för kommunerna. 
Kostnadsförändringarna bör dock inte bli av den storleksordningen att det blir 
nödvändigt med en omfördelning av medel mellan stat och kommun. 
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Strategi  

Översynen genomförs samlat över landet i dialog med berörda kommuner och 
med en klar inriktning om beslut i samförstånd. 

Samordna väghållningsgränserna med andra gränser 
Det finns ett flertal gränser i och runt tätorter mellan områden av olika slag: 
plangräns, väghållningsgräns, gräns för tättbebyggt område, tätortsgräns, gräns 
för verksamhetsområde dagvatten. Områdena överlappar ibland varandra, och 
det kan vara svårt att förstå motiven till gränsdragningen och gränsernas 
innebörd utifrån de olika ansvarsområden som gränserna representerar. Mycket 
få personer har en överblick över vad som gäller. 
 

Förslag till åtgärd 

De olika gränserna har olika syften, och därför är de svåra att samordna. Man 
bör dock studera vidare om gränserna för verksamhetsområden för dagvatten 
kan samordnas med gränserna för väghållningsområden och om tätortsgränser 
kan samordnas med gränser för samlad bebyggelse. 
 

Konsekvens av att åtgärden genomförs 

En samordning medför att det blir färre gränser att hålla reda på. Det kan öka 
förståelsen för vad de representerar. 

Bättre kännedom om reglerna för allmän väg 
Kommunerna har ofta dålig kännedom om vad som gäller enligt väglagen för 
allmän väg inom ett kommunalt väghållningsområde. 
 

Förslag till åtgärd 

Frågan tas upp med kommunerna i samband med kommande översyn av 
väghållningsområden. 
 

Trolig konsekvens av att åtgärden genomförs 

Efterlevnad av väglagen blir bättre och beslutshanteringen inom kommunala 
väghållningsområden blir smidigare. 

Avgränsning statlig väghållning 

Genomför identifierade indragningar 
Inom projektet ”Ett rätt avgränsat statligt vägnät” identifierades ett stort antal 
indragningsobjekt över hela landet. Det handlar om statliga vägar till tidigare 
allmänna inrättningar, vägar inom tätort och så kallade bortglömda 
indragningar. De två första kategorierna omfattar cirka 20 mil fördelat på 180 
vägar och är att betrakta som självklara förändringsobjekt. Bortglömda 
indragningar omfattar cirka 80 mil och är av olika karaktär varav många kan 
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vara kontroversiella att förändra. 
 

Förslag till åtgärd 

De vägar som identifierats i de två första kategorierna bör prioriteras för 
indragning från allmänt underhåll. Det kan även finnas en del uppenbara 
ärenden i kategorin ”bortglömda indragningar” som bör prövas. 
 

Konsekvens av att åtgärden genomförs 

Cirka 20 mil allmän väg förändras från allmän till enskild.  Cirka 6 mil av dessa 
bedöms kunna vara aktuella för statsbidrag. Trafikverkets kostnader på statlig 
väg minskar med cirka 5,4 miljoner kronor per år och behovet av statsbidrag 
ökar med 0,7 miljoner kronor per år. Ett genomförande medför kostnader för i 
huvudsak förrättningar och iståndsättningsåtgärder.  

Föreslå inriktning för det fortsatta arbetet 
I avvaktan på resultatet av detta projekt handlägger Trafikverket enbart externa 
önskemål om förändringar samt ärenden som uppkommer i samband med att 
arbetsplaner tas fram.  Vi undviker att ta initiativ till förändringar av 
väghållaransvaret i andra sammanhang. 
 

Förslag till åtgärder  

Projektet genomför steg 1 och föreslår inriktning och ambitionsnivå för 
Trafikverkets fortsatta arbete på kort sikt. 
 

Konsekvens av att steg 1 genomförs  

Trafikverket tar ansvar för sitt uppdrag att arbeta för ”ett rätt avgränsat vägnät” 
och får en klar inriktning och ambitionsnivå. Det underlättar för alla berörda 
och gör det möjligt att upprätthålla kompetens inom området.  

Steg 1 tar tre år att genomföra. Under den tiden erfordras en 
personalförstärkning inom Trafikverkets regioner på uppskattningsvis totalt 3-4 
tjänster och en tjänst för samordning centralt inom avdelning planering. På 
regionerna bör det utökade resursbehovet i huvudsak kunna lösas genom 
tillfälliga resurser. 

Strategi 

Trafikverkets generaldirektör eller chefen för verksamhetsområde Samhälle 
beslutar om inriktning och ambitionsnivå. Kriterier för avgränsning av 
väghållningsområden tas fram utifrån projektets förslag (bilaga 7). En central 
samordnare tar fram en handlingsplan för genomförande och samordnar 
översynen. Justering av kommunala väghållningsområden och digitalisering av 
kartor bör prioriteras och ske samtidigt i hela landet. REV och SKL engageras på 
lämpligt sätt i genomförandet av steg 1. 
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Avgränsning enskild väghållning med statsbidrag 

Se över och justera väghållningsområdena 
Förekomsten av bidrag till tätortsvägar (så kallade B-vägar med flera) varierar 
kraftigt i landet. Avgörande är ofta kommunala beslut inom detaljplan 
beträffande huvudmannaskap (enskilt respektive kommunalt) och olika 
tillämpning inom Trafikverkets regioner. 

 I vissa fall medför olika regler att en enskild väg kan vara uppdelad så att den på 
olika sträckor växlar mellan bidrag, inte bidrag och kommunal väg. 
 

Förslag till åtgärd  

Se förslag ovan om justering av kommunala väghållningsområden och nedan i 
steg 2 under kommunal väghållning om slopande av statsbidrag inom 
kommunala väghållningsområden. 

Underlätta samverkan mellan enskilda väghållare 
Den nuvarande traditionella ordningen för skötsel av enskilda vägar kan vara 
svår att upprätthålla i framtiden med tanke på de krav som ställs på personligt 
ideellt arbete och ansvar i styrelser med mera. Nyinflyttade har inte alltid 
förståelse för behovet av att engagera sig i sin samfällighetsförening. 
 

Förslag till åtgärd 

Ökad samverkan mellan samfällighetsföreningar eller sammanslagningar skulle 
kunna effektivisera väghållningen och öka underlaget för frivilliga insatser.  När 
samfällighetsföreningar inte fungerar som avsett bör riktade stödinsatser kunna 
sättas in från REV och från Trafikverket eller kommunen. 

Sammanslagningar av gemensamhetsanläggningar medför ofta stora kostnader 
eftersom det krävs lantmäteriförrättning. Ett förenklat förfarande med ett 
förrättningsbeslut utifrån en frivillig överenskommelse mellan berörda 
markägare bör införas. REV och Lantmäteriet har börjat arbeta med frågan. 
Trafikverket bör engagera sig i detta arbete. 

Säkerställ fortsatt råd och stöd till enskilda väghållare 
Kommuner och enskilda väghållare har framfört till projektet att relationerna 
med Trafikverket och stödet från Trafikverket fungerar bra. Man betonar vikten 
av att det fortsätter på en tillfredställande nivå. REV anser dock att utvecklingen 
övergripande är negativ efter den senaste omorganisationen och framhåller att 
man ser en klar tendens till nedprioritering av verksamheten, särskilt när det 
gäller råd och stöd till enskilda väghållare. 

Förslag till åtgärd  

Trafikverket bör i pågående arbete med ändrat arbetssätt med mera säkerställa 
en fortsatt bra rådgivning och öka insatserna för större samverkan mellan 
samfällighetsföreningarna. 
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Steg 2. Åtgärder som kräver politiska ställningstaganden 
Detta steg leder till att projektmålen nås och utgår från att nuvarande 
grundsystem för fördelning av väghållaransvaret i landet ska behållas. Förslagen 
innebär sammantaget stora förändringar som kräver politiska beslut och 
ändringar i regelverk. Vissa delar bör fördjupas och vidareutvecklas i en 
utredning under Näringsdepartementet med bred politisk förankring. 
Alternativt skulle vissa av förslagen kunna genomföras av Trafikverket på 
uppdrag av regeringen. 

Avgränsning kommunal väghållning  

Kommunerna bör sköta väghållningen i tätort 
Kriterierna för när en kommun ska vara egen väghållare enligt väglagen 
respektive PBL är gamla och otydliga. Det finns många kommuner som har ett 
mycket omfattande väghållarengagemang i detaljplanerade tätorter även när 
enskilt huvudmannaskap gäller. Enligt en utredning som Sveriges kommuner 
och landsting genomförde 2005 ger cirka 70 procent av kommunerna bidrag till 
statsbidragsberättigade vägar. Tidigare departementsutredningar har föreslagit 
att kommunerna bör vara väghållare i tätort. Plan- och bygglagen stödjer detta 
synsätt.  
 

Förslag till åtgärd  

Kommunerna föreslås ta ansvar för väghållningen i tätorter. Staten förutsätts 
dock även fortsättningsvis svara för det övergripande allmänna vägnätet.  

  
Konsekvens av att åtgärder genomförs  

Åtgärden medför en renodling av väghållaransvaret och gör det tydligt att 
kommunerna har särskilt ansvar för tätorter och staten för landsbygd. Förslaget 
medför en större rättvisa mellan medborgarna när kostnaderna för 
kommunernas väghållning blir mer lika i landet. Det bör också uppstå 
effektivitetsvinster genom att kommunerna kan samordna skötseln av det 
mindre, allmänna väg- och gatunätet med enskilda och kommunala vägnätet i 
tätorten. 

Förslaget innebär att cirka 240 mil statlig väg överförs till kommunerna. Det 
medför en ökad kostnad för kommunerna på cirka 120 miljoner kronor per år 
och motsvarande minskning för Trafikverket. 

Kommunerna förutsätts bli kompenserade för kostnadsökningen. En lösning för 
detta bör utredas. Ett förslag som har diskuterats är att ge kommunerna 
möjlighet till finansiering genom införande av en så kallad gatuavgift. 
Alternativt borde det kunna regleras genom det statliga 
skatteutjämningsbidraget. Under en övergångstid skulle Trafikverket kunna ges 
möjlighet att reglera dessa kostnader inom ramen för sina anslag. 

Samhällsekonomiskt bedöms förslagen leda till besparingar och en bättre 
anpassad väghållning, eftersom kommunerna normalt har bättre kunskap och 
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organisation för att sköta vägar och gator i tätorter med tillhörande gång- och 
cykelbanor, belysningsanläggningar med mera. Kommunerna får också vinster 
av förändringen genom att de får råda över det mindre statliga vägnätet i 
tätorter. Det underlättar vid ledningsdragningar och åtgärder i samband med 
exploatering.  
 

Strategi  

En ökning av det kommunala väghållaransvaret enligt förslaget bedöms kräva 
en bred politisk förankring. De föreslagna åtgärderna bör i huvudsak kunna 
genomföras av Trafikverket tillsammans med berörda kommuner på uppdrag av 
departementet. Alternativt kan genomförandet samordnas med någon form av 
departementsutredning.  

Inga statsbidrag till enskilda vägar i detaljplanelagt områden 
Förutsättningarna för att få statsbidrag till enskild väghållning i tätort kan med 
dagens regelverk variera beroende på vad som gäller i detaljplanen. Vid 
kommunalt huvudmannaskap i detaljplanen finns inga enskilda vägar, och 
därför lämnas inte några statsbidrag till enskilda vägar. För vägar utanför 
detaljplan men innanför ett kommunalt väghållningsområde kan dock bidrag 
betalas. I tätorter med enskilt huvudmannaskap kan också bidrag utgå.  

I tätorter varierar det kommunala väghållningsengagemanget, från att 
kommunen tar hela ansvaret för väghållningen till att en enskild 
samfällighetsförening tar hela ansvaret. Avgörande är oftast om 
huvudmannaskapet i detaljplanen är kommunalt eller enskilt. Det förekommer 
också att kommuner i varierande utsträckning tar ansvar för väghållningen i 
tätorter med enskilt huvudmannaskap. 
  

Förslag till åtgärd 

Statsbidrag bör inte betalas till enskilda vägar i detaljplanelagt område i tätort. 
Det skulle ge större tydlighet och enhetlighet i ansvarsfördelningen mellan stat, 
kommun och enskilda samt rättvisa mellan de boende. Inom kommunalt 
väghållningsområde bör det inte heller betalas statliga bidrag till enskilda vägar 
eftersom staten har lämnat över väghållaransvaret till kommunen 

En del tätortsvägar med bidrag är av karaktären uppsamlingsgator och liknande. 
I samband med att bidraget dras in bör man pröva om de ska ha kommunalt 
huvudmannaskap. 

Inriktningen i PBL är att kommunalt huvudmannaskap bör gälla i alla planlagda 
tätorter. Det skulle medföra att väghållaransvaret överförs från enskilda till 
kommuner i tätorter med enskilt huvudmannaskap. 

Konsekvens av att åtgärden genomförs 

Förslaget medför att ansvarsfördelningen blir tydligare samt att det blir större 
rättvisa mellan kommuner och mellan de boende i tätorten. 

Borttagning av statsbidrag i tätort medför en överföring av kostnader från staten 
(15–20 miljoner kronor) till enskilda eller de kommuner som frivilligt sköter 
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väghållningen. Kommunernas andel av detta bedöms vara 3–4 miljoner kronor. 
Kommunens andel kan öka något, eftersom det är troligt att man väljer att ta 
över vissa av vägarna till kommunal väghållning.  

Om berörda kommuner överför denna kostnad till enskilda ökar dessas kostnad 
med 17–502 kr per berört hushåll och år (enligt stickprov på 20 
samfällighetsföreningar). En sådan kostnad bör hushållen kunna bära utan 
större olägenhet.  

Medel som frigörs till följd av förändringen bör satsas på andra angelägna delar 
av det enskilda vägnätet. 

En förändring från enskilt till kommunalt huvudmannaskap medför en ökad 
kostnad för berörda kommuner, särskilt för de (cirka 30 procent) som i dag inte 
ger några bidrag till enskild väghållning i tätort. Detta förslag har inte 
analyserats djupare. 
 

Strategi 

Frågan om bidrag till tätortsvägar kräver ändring av bidragsförordningen och 
bör därför hanteras i den pågående översynen av modellen för bidrag till 
enskilda vägar. I samband med översynen av de kommunala 
väghållningsområdena måste hänsyn tas till denna förändring så att rationella 
ansvarsgränser skapas även för det enskilda vägnätet.  

Avgränsning statlig väghållning 

Se över den formella handläggningen 
Många indragningsärenden överklagas till regeringen med långa 
handläggningstider och besvärliga avvägningar som följd. Departementets roll 
har diskuterats. 

Om länsstyrelsen och Trafikverkets region inte är överens går ärendet direkt till 
regeringen för beslut. Länsstyrelsens roll i förändringsärenden har ifrågasatts. 
 

Förslag till åtgärd 

Se över den formella hanteringen med inriktningen att flytta överklaganden från 
regeringen till antingen en utpekad kammarrätt, Transportstyrelsen eller mark- 
och miljödomstolen. Länsstyrelsen bör göras till normal remissinstans när 
Trafikverkets regioner föreslår förändringar i väghållaransvar. Denna ordning 
bör också gälla vid beslut om nya kommunala väghållningsområden. 

Inom Trafikverket skulle delegeringen kunna ändras så att regionerna kan fatta 
beslut när alla parter är överens. 
 

Strategi 

Frågan om överprövning bör hanteras i en departementsutredning enligt ovan 
eller genom att Trafikverket utarbetar ett förslag till regeringen.   
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Konsekvens av att åtgärden genomförs 

Åtgärden skulle ge tydligare beslutsunderlag, effektivare handläggning och 
större tydlighet vid beslut om ändrat väghållaransvar.  

När ska en väg vara allmän respektive enskild?  
Vid prövning av förändring av en väg från enskild till allmän ställer lagen krav 
på att vägen ska ha betydelse för allmän samfärdsel. En allmän väg får däremot 
dras in om vägen inte längre behövs för det allmänna och åtgärden medför 
endast ringa olägenhet för bygden. Lagtexten ger därmed en otydlig gräns för 
när väg ska vara allmän respektive enskild. 

 Vi har i dag ett stort allmänt vägnät som vid en prövning inte skulle tas in som 
allmän väg, och vi har många allmänna vägar som har mindre betydelse för 
allmän samfärdsel än många enskilda. 

Gör gränsen mellan statlig och enskild väg tydligare i väglagen 
Cirka 300 mil av det statliga vägnätet har mindre trafik än 25 fordon per dygn 
(ÅDT), cirka 1000 mil har mindre trafik än 50 fordon per dygn och cirka 2700 
mil har mindre trafik än 125 fordon per dygn.   
 

Förslag till åtgärd 

Väglagen bör ändras så att det blir en tydligare gräns för vad som är statlig 
respektive enskild väg. Ett alternativ kan vara en trafikmängd under 50 fordon 
per dygn (ÅDT) tillsammans med funktionella krav som gräns för allmän 
respektive enskild väg. Det skulle enligt systemanalyserna innebära att cirka 870 
mil allmän väg bör prövas för att bli enskild och cirka 245 mil enskild väg prövas 
för att bli allmän väg. Om gränsen sätts vid trafik mindre än 125 fordon per dygn 
skulle cirka 2000 mil allmän väg kunna prövas för bli enskild och cirka 76 mil 
enskild väg bli allmän väg. 
 

Konsekvens av att åtgärden genomförs 

Ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och enskilda skulle bli mer rationell, 
tydlig och rättvis. På sikt medför åtgärden stora samhällsekonomiska vinster. 

Med alternativet 50 fordon/dygn kommer statens kostnad för det statliga 
vägnätet att minska med cirka 170 miljoner kronor per år och i alternativet 125 
fordon blir motsvarande minskning cirka 520 miljoner kronor per år. Av de 
indragna vägarna bedöms 90 procent bli berättigade till statsbidrag. Det skulle 
öka kostnaden för bidrag till enskild väghållning med 80 miljoner kronor per år 
i alternativet 50 fordon och med 240 miljoner i alternativet 125 fordon. Det 
förutsätts att enskild väghållning tillförs ett belopp motsvarande bidragsandelen 
till det indragna vägnätet. Kostnaden för Trafikverket och staten skulle då 
minska med cirka 90 miljoner kronor i alternativet 50 fordon/dygn och cirka 
280 miljoner i alternativet 125 fordon/dygn. Minskningen beror på att 
kostnaderna är lägre för att hålla en enskild väg än en allmän och att berörda 
enskilda får ta en viss del av kostnaden. 
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Samhällsekonomiskt räknat på kostnadsskillnaden för att hålla enskild 
respektive allmän väg skulle i 125-fordonsalternativet kostnaden för samhället 
minska med totalt 135 miljoner kronor per år och i 50-fordonsalternativet med 
45 miljoner kronor per år. 

Kostnaderna för genomförandet blir dock höga i form av bland annat 
förrättningskostnader och kostnader för iståndsättning. Om förändringen 
genomförs under en tioårsperiod skulle det ta minst 15 år innan de 
samhällsekonomiska vinsterna börja falla ut. 
 

Strategi 

Förslaget kräver förändringar i väglagen och medför omfattande förändringar i 
väghållaransvaret mellan staten och enskilda. En omfattande allmän diskussion 
kan inte uteslutas. Förändringarna kräver troligen en bred politisk förankring 
och bör därför hanteras i en departementsutredning. Ett första steg borde dock 
kunna tas utifrån nuvarande skrivning i väglagen genom att man gör en mindre 
omtolkning och förtydligar kriterierna för när allmän väg kan förändras till 
enskild.  

Ett genomförande kräver ett omfattande arbete i Trafikverket med 
förändringsärenden och bör sträckas ut över en relativt lång tidsperiod, 
förslagsvis 10 år. Arbetsmässigt bör man via systemstudier identifiera 
förändringsbehovet på en begränsad yta i taget tillsammans med berörd 
kommun och hantera detta samlat. 

Ta hänsyn till glesbygd vid statsbidragsgivning  
Det finns olika förutsättningar i landet med ett glest allmänt vägnät inom 
glesbygdsområden företrädelsevis i norra delen av landet och ett tätt allmänt 
vägnät inom vissa jordbruksområden i södra delen av landet. Glesbygden 
karakteriseras av lite folk och ett glest såväl enskilt som allmänt vägnät. Ofta är 
vägarna långa med få fastboende. 
 

Förslag till åtgärd  

I projektet har det diskuterats om det bör ställas lägre krav för att en väg ska 
vara allmän och om man ska ta särskild hänsyn till om ett överförande till 
enskild väg blir alltför betungande ekonomiskt för den enskilde. Projektets 
slutsats är att staten bör ställa samma krav i avgränsningen mellan allmän och 
enskild väg i alla delar av landet, men att man bör ta hänsyn till glesbygdens 
särskilda problem vid statsbidragsgivning till enskilda vägar. En princip om 
”betungande” bör därför införas vid statsbidragsgivning till väg inom glesbygd 
som begränsar den enskildes åtagande till en rimlig nivå. 

Alternativet 125 fordon/dygn ger glesare allmänt vägnät 
I områden med ett tätt statligt vägnät är trafiken inte särskilt låg. Endast några 
få vägar har mindre trafik än 50 fordon/dygn (ÅDT). Förhållandevis många 
vägar har dock mindre trafik än 125 fordon/dygn.  
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Förslag till åtgärd 

Om kriterierna för att en väg ska förändras till allmän utgår från att trafiken bör 
vara större än till 125 fordon/dygn kombinerat med funktionella krav bör det 
allmänna vägnätet bli förhållandevis glesare i slättlandet. Det enskilda vägnätet 
med statsbidrag blir däremot förhållandevis tätare. En sådan åtgärd får således 
en utjämnande effekt.  

Avgränsning enskild väghållning med statsbidrag 

Ökat kommunalt ansvar för enskild väghållning 
Många enskilda vägar har betydligt större trafik än en stor del av det allmänna 
vägnätet. Cirka 800 mil har mer trafik än 125 fordon/dygn (ÅDT). 

 Cirka 1900 mil av det enskilda vägnätet med statsbidrag har mindre trafik än 25 
fordon/dygn, cirka 4800 mil har mindre än 50 fordon/dygn och cirka 6900 mil 
har mindre än 125 fordon/dygn. Cirka 7500 mil har mindre trafik än 250 
fordon/dygn och 200 mil har mer än 250 fordon/dygn. 

Flera kommuner har ett stort engagemang i enskilda vägar genom att de lämnar 
bidrag utöver det statliga för det statsbidragsberättigade vägnätet och även för 
vägar över 100 meters längd med fastboende. Ibland tar man även ansvar för 
skötseln av hela det statsbidragsberättigade enskilda vägnätet. Ibland är även 
kommunerna mottagare av bidrag till enskilda vägar trots att de inte har det 
formella ansvaret (är juridiska väghållare). Detta har ifrågasatts i projektet. 

Trafikverkets utveckling från att ha varit utförare till en mer renodlad beställare 
gör att verkets kompetens för att ge råd och stöd till den enskilda väghållaren 
successivt utarmas. 
 

Förslag till åtgärd 

Beträffande avgränsning mellan enskild och allmän, se förslag ovan. 

 Den enskilda väghållningen är lokal av sin natur och har sin huvudsakliga 
betydelse för boende och näringsliv i närområdet. Många kommuner (cirka 70 
procent) har ett omfattande engagemang genom bidrag och även som 
genomförare av åtgärder på det enskilda vägnätet. Ett ökat kommunalt ansvar 
för det statsbidragsberättigade vägnätet bör prövas i en fortsatt 
departementsutredning. Ett alternativ kan vara att kommuner eller regioner tar 
över ansvaret för bidragsgivning och stöd till enskilda väghållare. 

Steg 3 Tänkbar alternativ inriktning vid en regionalisering 
Detta steg är en alternativ inriktning som innebär omfattande förändringar i 
nuvarande ansvarfördelning. Det ska betraktas som ett diskussionsinlägg om 
hur väghållaransvaret skulle kunna fördelas i ett regionaliserat Sverige där 
ansvaret för väginfrastrukturen decentraliseras till regional och lokal nivå. Detta 
steg har inte analyserats i utredningen. Projektet har inte heller utrett 
kopplingen mellan steg 2 och 3 närmare. 
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Syftet med förslaget är att få igång en diskussion om hur infrastrukturfrågorna 
skulle kunna hanteras i ett regionaliserat Sverige. 
 

Bakgrund 

• Regionalisering med färre geografiskt större regioner diskuteras. 
• Ändrad statlig organisation med färre och större geografiska områden. 
• Ansvarsfördelningen mellan stat, regioner och kommuner ses över. 
• Danmark, Finland och Norge har decentraliserat en stor del 

väghållaransvaret till motsvarande regioner eller kommuner.  
 

Diskussionsidé 

• Staten genom Trafikverket skulle kunna ha totalansvar för det övergripande 
nationella vägnätet och ett ansvar för övergripande regler och system. 
Trafikverket skulle också kunna svara för underlag för medelsfördelning och 
rapportering till regeringen med mera. 

• De nya regionerna skulle kunna ta ansvar för det regionala vägnätet, det vill 
säga riksvägar som inte är nationell väg och primära länsvägar.  

• Kommunerna och regionerna skulle kunna ansvara för det övriga allmänna 
vägnätet och bidragsgivning till enskilda vägar. 

Övriga gemensamma frågeställningar 

Ta fram en ny handbok för förändringsärenden 
Den handbok som finns för förändringsärende är inte aktuell och inte heller 
anpassad till de förslag som framgår ovan. 
 

Förslag till åtgärd 

Efter beslut om framtida inriktning (steg 1) föreslår vi att en ny handbok tas 
fram. Denna bör bland annat ta upp frågor om kriterier för allmän väg, kriterier 
för kommunala väghållningsområden, riktlinjer för kostnader för upprustning 
av en väg som ska övergå från allmän till enskild eller tvärtom. Handboken bör 
också förtydliga begreppet ”övergripande väg”. 

 Konsekvens av att åtgärden genomförs 

En klar inriktning och ambitionsnivå och kriterier för Trafikverkets arbete med 
förändringsärenden bidrar till enhetliga bedömningar och arbetssätt samt 
effektivitet i arbetet.  Det bidrar också till möjligheten att bibehålla och utveckla 
kompetens inom området. Effekter i övrigt framgår av övriga förslag i steg 1. 

Värna om statsbidrag till enskild väghållning 
Kostnaderna för drift och underhåll av en enskild väg är enligt projektets 
beräkning cirka 7 kronor lägre per meter och år än för en allmän väg. Skillnaden 
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kan inte beräknas exakt på grund av bristande underlag. Projektet har studerat 
ett antal upphandlingar i Trafikverket för vägar med färre än 250 fordon/dygn 
(ÅDT) samt underlag för beräkning av bidrag på det enskilda vägnätet.  
 

Förslag till åtgärd 

Trots osäkert underlag bedömer projektet att det fortfarande är billigare att 
sköta det aktuella vägnätet i enskild regi än allmän. En anledning till detta kan 
vara eget arbete i såväl administration som i genomförande av väghållning och 
en bättre anpassning till lokala behov. Man bör därför värna om den nuvarande 
formen för enskild väghållning med statsbidrag. 

Kompensera kommunerna för ökade kostnader 
Kommunrepresentanterna i projektet uttrycker den bestämda uppfattningen att 
ett ökad kommunalt engagemang i väghållningen förutsätter att kommunerna 
får kompensation för ökade kostnader.  
 

Förslag till åtgärd 

Principen att medel följer verksamhet bör tillämpas. Detta är en förutsättning 
för att göra mer omfattande förändringar. En möjlig finansieringsmodell skulle 
kunna vara att kommunerna bereds möjlighet att ta ut en gatuavgift. 

 Hantering av belysning diskuteras vidare  
Frågan om ansvar för belysning utmed det statliga vägnätet ligger still utifrån 
det förslag till upplägg som dåvarande Vägverket redovisade till Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) under 2009. SKL har i projektets styrgrupp 
framfört att Trafikverkets kriterier för belysning utmed statlig väg bör ändras så 
att staten tar ett betydligt större ansvar. 
 

Förslag till åtgärd 

Om väghållaransvaret fördelas om mellan stat och kommun enligt förslagen 
löser det också huvuddelen av problematiken i belysningsfrågan. 

Hantering av dagvatten diskuteras vidare  
Frågan om dagvatten i tätort är under hantering. Det pågår omfattande 
diskussioner och även prövningar i rättsinstans för att lösa motsättningar 
mellan kommuner och Trafikverket. Frågan hanteras vidare i Trafikverkets 
organisation. 

En inriktning för hanteringen av gång- och cykelvägar behövs 
Ansvarsfördelningen mellan stat och kommun vid investeringar och drift och 
underhåll av gång- och cykelvägar skiftar mycket. Det finns många lösningar 
såväl för investering som för drift och underhåll. Att kommunerna finansierar 
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gång- och cykelvägar inom tätorter, ibland med statsbidrag, och att stat och 
kommun samfinansierar (50/50) på landsbygd är den vanligaste modellen. 

Det är oklart om och när en enskild väg kan upplåtas för allmän cykeltrafik. 
 

Förslag till åtgärd 

Trafikverket bör ta fram en inriktning som underlag för samfinansiering där 
bland annat frågan om gång- och cykelvägar ingår. En sådan inriktning bör ge 
möjligheter att sluta regionala avtal med varierande innehåll beroende på vems 
intressen och behov som överväger. (Arbetet med en sådan inriktning har 
påbörjats inom planeringsavdelningen i Trafikverket.) 

Enligt allemansrätten finns möjlighet att använda en enskild väg för cykeltrafik. 
När det är aktuellt att vägvisa allmän cykeltrafik via en  enskild väg bör avtal 
träffas med enskilda väghållare. Trafikverket bör fatta ett inriktningsbeslut med 
detta innehåll. 

Trafikverket bör besluta inriktning för broar 
För vägbroar i korsningar mellan olika väghållare är huvudinriktningen mellan 
stat och kommun att respektive väghållare ansvarar för sin bro. Där en enskild 
väg korsar en statlig väg på en bro är det normalt staten som ansvarar även för 
den enskilda bron. Avvikelser kan förekomma och regleras oftast i avtal. För 
järnväg gäller i huvudsak samma inriktning. 

Trafikverket genomför för närvarande som en engångsåtgärd inspektioner och 
bärighetsklassificering av samtliga broar på det enskilda vägnätet med 
statsbidrag. Riksförbundet enskilda vägar efterlyser en fortsatt inriktning för 
Trafikverket för denna verksamhet. 
 

Förslag till åtgärd 

Trafikverket bör utifrån nuvarande tillämpning ta ett samlat inriktningsbeslut 
om konstbyggnader i korsningspunkter mellan olika väghållare. Tidigare beslut 
med annan inriktning får prövas från fall till fall. 

Trafikverket bör också ta ett inriktningsbeslut om framtida broinspektioner och 
bärighetsklassificering på det enskilda statsbidragsnätet. 

Konsekvens 

Ett inriktningsbeslut om konstbyggnader i korsningspunkter mellan olika 
väghållare tydliggör såväl internt som externt vad som gäller, vilket underlättar 
vid planering och genomförande. Förslaget får inga kostnadsmässiga 
konsekvenser jämfört med nuläget. 

Ett inriktningsbeslut för broinspektioner med mera gör att man får ett bra 
planeringsunderlag för åtgärder på broar på det enskilda vägnätet. Det förlänger 
broarnas livslängd vilket sparar framtida statsbidrag till underhåll och 
investering. Trafikverket får dock ta en kontinuerlig kostnad för inspektion och 
bärighetsklassificering av nya broar. 
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11. Förslag till beslut  

Steg 1 Trafikverkets inriktning i avvaktan på åtgärder i 
steg 2 
De föreslagna åtgärderna i steg 1 uppfyller inte projektmålen utan ska ses som 
ett första steg för Trafikverket att ta sitt ansvar för uppdraget ”rätt avgränsat 
vägnät”. 

Projektet föreslår att Trafikverket beslutar om följande inriktning och 
ambitionsnivå för verksamheten på kort sikt: 

 

• Fullfölj den påbörjade digitaliseringen av kartor över kommunala 
väghållningsområden enligt upprättad plan.  

• Handlägg förändringsärenden som initieras av utomstående (kommuner, 
enskilda, samfällighetsföreningar med flera). 

• Bevaka att förändringar av väghållaransvar genomförs i samband med 
byggande av nya vägar och ändringar av detaljplaner och översiktsplaner 
(PBL). 

• Ta fram kriterier för avgränsning av kommunala väghållningsområden. Se 
utgångspunkter i bilaga 7. 

• Se över samtliga kommunala väghållningsområden och anpassa dessa till 
bebyggelseutveckling, nya översiktsplaner med mera. 

• Besluta om inriktning för fördelningen av ansvar för konstbyggnader i 
korsningspunkter, inspektion och bärighetsklassificering av broar på det 
enskilda bidragsvägnätet samt för användande av enskilda vägar för allmän 
gång- och cykeltrafik. Se principförslag i bilaga 8 och 9. 

• Initiera en fortsättning på REV:s och Lantmäteriets arbete med förenklad 
förrättning med målet att förenkla även nya förrättningar. 

• Dra in de allmänna vägar som uppenbart inte längre behövs för allmän 
samfärdsel. Vägarna har identifierats i ett tidigare projekt.   

• Komplettera och revidera Trafikverkets handbok för förändringsärenden så 
att den stödjer besluten i steg 1. 

• Ta fram handlings- och tidsplan för genomförande av steg 1. 
• Ge Trafikverkets planeringsavdelning ett övergripande samlat ansvar för 

samordning och genomförande av steg 1 och se till att arbetet genomförs i 
nära samarbete med SKL och REV. 

Steg 2 Förslag till fortsatt arbete 
Förslagen i detta steg medför betydligt större förändringar i väghållaransvaret 
och förutsätter politiska beslut på varierande nivå. Projektet har valt att sortera 
åtgärderna i steg 2.a, som innehåller åtgärder som i huvudsak bör kunna 
genomföras av Trafikverket på uppdrag av departementet, och 2.b, som 
innehåller mer omfattande åtgärder som bedöms kräva en djupare politisk 
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förankring och kan genomföras i någon form av uppdrag till Trafikverket eller i 
en departementsutredning.  

SKL, REV och Trafikverket är överens om att förslagen i steg 2 ska utgöra grund 
för en gemensam framställan till departementet. 

Steg 2 a medför en renodling och större tydlighet i avgränsningen av 
väghållaransvaret mellan stat, kommuner och enskilda, särskilt i tätort. Det ger 
Trafikverket möjligheter att pröva om ett antal mindre, allmänna vägar på 
landsbygd ska förändras till enskilt underhåll.  I detta delsteg föreslås också 
åtgärder för att förenkla beslutsprocessen. Steget bedöms medföra effektivare 
väghållning. Kommuner får råda över tidigare statliga vägar i tätorter, vilket 
underlättar i samband med exploatering och ledningsdragningar med mera.  

Departementet förslås ge Trafikverket i uppdrag att genomföra följande 
tillsammans med REV och SKL:   

• Se över ansvaret för väghållningen i tätort i samarbete med respektive 
kommun och föreslå hur ansvaret för väghållning ska fördelas mellan stat, 
kommun och enskilda. Utgångspunkten för översynen är att kommunen ska 
vara väghållare inom planlagt område i tätort och att statsbidrag till enskild 
väghållning inte ska utgå inom kommunens väghållningsområde. Arbetet 
ska resultera i förslag till hur väghållaransvaret ska fördelas i tätort och en 
redovisning av hur det påverkar kostnaderna för berörda parter. I avvaktan 
på en långsiktig lösning av finansieringsfrågan förslås att regeringen ger 
Trafikverket möjlighet att inom sina anslag reglera kostnadsförändringar 
mellan stat och kommun.  

• Utred möjligheterna att flytta ansvaret för överklagningsärenden till annan 
instans än regeringen. En kammarrätt, Transportstyrelsen eller mark- och 
miljödomstolen är alternativ som diskuterats i utredningen. Uppdraget bör 
också innefatta en översyn av länsstyrelsens roll i förändringsärenden. Dessa 
förslag kräver förändringar i väglagen. 

• Ge förslag till en något justerad tolkning av väglagens § 25 som innebär att 
det vid prövning ställs något högre krav för att en väg ska vara kvar i allmänt 
underhåll. En ÅDT-gräns på 25 fordon/dygn kompletterat med funktionella 
krav förslås vara utgångspunkt. Cirka 300 mil allmän väg skulle då kunna 
prövas för indragning från allmänt underhåll. 

För att förenkla beslutsprocessen föreslås också att regeringen delegerar rätten 
till Trafikverket att fatta beslut i förändringsärenden där parterna är överens. 
Överklagningsrätten bör behållas på överordnad nivå. Förslaget förutsätter 
förändring i väglagen. 

Steg 2 b leder till en renodling av fördelningen av ansvaret för väghållningen 
mellan staten och enskilda och till en rättvisare kostnadsfördelning mellan 
medborgarna. På sikt bedöms det medföra stora samhällsekonomiska vinster, 
men genomförandet innebär betydande kostnader för förrättningar vid bildande 
av nya samfällighetsföreningar, iståndsättningsåtgärder och utredningar. Steget 
leder till stora förändringar i fördelningen av väghållaransvaret mellan staten 
och enskilda. Offentlig debatt från såväl enskilda som politiker kan inte 
uteslutas. För steg 2b bedömer projektet att en fördjupad utredning måste 



34 
 

göras. Vi önskar därför att regeringen tar ställning till hur detta ska hanteras. 
Utredningen bör  

• fördjupa arbetet med en översyn av väglagen med syftet att få en klar gräns 
för när en väg ska vara allmän respektive enskild  

• ge förslag på hur kommuner långsiktigt ska kompenseras för ökade 
kostnader till följd av förändrat och ökat väghållaransvar 

• se över möjligheterna till alternativ huvudman för statsbidrag och 
rådgivning till enskild väghållning, där regioner och kommuner har 
diskuterats som alternativ i utredningen. 

Steg 3 Tänkbar alternativ inriktning vid en regionalisering 
 

 Redovisas som ett diskussionsutspel. Se ovan sid. 26. 
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Bilagor 
 

1. Projektdirektiv  (bilaga till kap.3) 
2. Styrande regelverk samt nulägesbeskrivningar (bilaga till kap. 6 och 7) 
3. Pilotstudie (bilaga till kap. 8) 
4. Systemanalys . Avgränsning statlig/kommunal väg (bilaga till kap. 9) 
5. Systemanalys Avgränsning statlig/enskild väg (bilaga till kap. 9) 
6. Systemanalys. Avgränsning enskild väg med resp. utan bidrag (bilaga till 

kap. 9) 
7. Utgångspunkter för avgränsning av kommunala väghållningsområden 

(bilaga till kap. 11) 
8. Ansvar för broar m.m. i korsningspunkter mellan olika väghållare och 

inspektion och bärighetsklassificering av broar på enskilda vägar med 
statsbidrag (bilaga till kap. 11) 

9. Hänvisning och vägvisning av allmän gång- och cykeltrafik via enskild väg 
och finansiering av gång- och cykelvägar (bilaga till kap. 11) 
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1. Bakgrund  
 

I samband med bl a projektet ”Enskilda vägar i framtiden” som Vägverket drivit i 
nära samverkan med bl.a. Riksförbundet Enskilda Vägar (REV), Skogsindustrierna, 
och LRF har det blivit allt tydligare att en översyn av ansvarsfördelning mellan olika 
väghållare är nödvändig att genomföra. Några frågor i Vägverkets projekt ”Enskilda 
vägar i framtiden” har inte heller fått en tillfredställande lösning utan fått hänskjutas 
till en kommande översyn. 

Trafikverksutredningen har också tydligt pekat på behovet av en översyn av 
väghållaransvaret. Vägverket liksom flera andra remissinstanser på 
trafikverksutredningen har bedömt att en översyn av väghållningsansvaret bör 
genomföras. En översyn bör sannolikt även omfatta frågor om finansieringsansvar. 

REV är mycket angelägen om att en översyn påbörjas så snart som möjligt. Vid 
REV:s stämma nyligen lyftes en rad praktiska frågor som behöver sin lösning för att 
säkerställa väghållningen på enskilda vägar inte minst vintertid. 

Den långsiktiga utvecklingen av det enskilda vägnätet och behovet av en översyn av 
väghållningsansvaret har diskuterats i Vägverkets rådsgrupp för enskild väghållning. 
Rådet är sammansatt av aktörer som berörs av enskild väghållning dvs. REV, SKL, 
LRF Skogsstyrelsen, Skogsindustrierna, Tillväxtverket, Lantmäteriet samt 
Trafikverket. 

Slutsatsen i rådet var att någon form av förstudie på det lokala planet skulle kunna 
vara ett första lämpligt steg inför en kommande brett förankrad översyn av 
väghållaransvaret.  

Vägverket, SKL och REV har under vintern träffats och diskuterat vilka frågor som 
bör tas med i det fortsatta arbete med en förstudie m.m. och hur arbetet lämpligen bör 
läggas upp. Minnesnoteringar från möte den 25 mars 2010  (se bilaga) kan ses som en 
sammanfattning av dessa diskussioner. 

 

2. Effektmål 
 

Ett rätt avgränsat väghållningsansvar mellan statlig, kommunal och enskild 
väghållare utifrån samhällsekonomisk effektivitet och rationell väghållning. 
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3. Projektmål 
 

• En bättre övergripande uppfattning om behov av förändrat väghållningsansvar. 

• En strategi/arbetsmetod för att kunna genomföra förändringar i nära samarbete 
och utan motsättningar mellan berörda parter. 

• En redovisning av gällande regelverk och kriterier för väghållningsansvar 
generellt samt för belysningsanläggningar, GC-vägar, broar (inkl. installationer), 
busshållplatser i mindre tätorter och avvattningsfrågor. Järnvägsbroar kan också 
bli aktuella. 

 

4. Projektets omfattning 
 

• Projektet ska genomföra en pilotstudie på en begränsad geografisk yta (2-3 
kommuner) i syfte att tydliggöra väghållningsansvar samt klarlägga behovet av 
förändringar.  Den geografiska ytan bör väljas på ett sådant sätt att de 
knäckfrågor/problem som behöver hanteras representeras och att resultatet av 
förstudien är generaliserbart. 

Klart 2010-12-31 

• Projektet ska innehålla en översyn av de författningar som reglerar 
väghållningsansvar för stat, kommun och enskilda. I detta ingår att redogöra för 
nuvarande kriterier för förändringsärenden dvs. när en väg ska vara enskild resp. 
allmän, när kommun ska vara egen väghållare och när enskild väg ska beviljas 
statsbidrag. 

Klart 2010-12-31 

• Projektet ska med utgångspunkt i pilotstudien föreslå en strategi/arbetssätt för 
genomförande av förändringar i samförstånd med berörda aktörer. Förslag till 
eventuella författningsändringar ska ingå som en del i redovisningen. 

Klart 2011-04-30 

• Projektet ska klarlägga nuvarande kriterier/riktlinjer för ansvarfördelning 
beträffande belysningsanläggningar, GC-vägar, broar och bryggor med 
tillhörande anläggningar där flera väghållare berörs, avvattningsfrågor i tätort och 
säkerhet vid busshållplatser (mindre tätorter med enskild väghållning).  

Klart 2010-06-30 
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• Projektet ska följa SKL:s strategiarbete avseende kommunernas väghållning och 
bidra med ev. underlag. 

• Projektet ska kartlägga hur statliga bidragsmedel till enskild väghållning fördelas 
på olika vägtyper och beskriva hur regelverket ser ut som styr fördelning av 
statsbidragen. 

      Klart 2010-06-30   

• Utifrån resultatet av ovan nämnt arbete ska föreslås eventuella ytterligare åtgärder 
som behöver genomföras för att uppnå huvudsyftet med projektet. 

Klart 2010-12-31 samt 2011-04-30. 

 

5. Kommunikationsplan 
 

Projektdirektivet förankras i S ledningsgrupp och projektets styrgrupp. 

Klart 2010-05-25 

Information om projektdirektivet lämnas till projektets referensgrupp, Jan Pettersson    
VO Trafik avd Väg, nätverken samhällsbehov och planering. 

Klart 2010-05-30 

Löpande information till S-ledningsgrupp, VO Trafik avd Väg, nätverken 
samhällsbehov och planering samt extern referensgrupp ca var 4:e månad. 

      Styrgruppen träffas varannan månad. 

   

6. Tidsram  
Projektdirektiv: 2010-05-25 

Projektspecifikation:  

Uppföljningsrapporter: 

Slutrapport/handlingsplan: 2011-04-30 

I övrigt se punkt 4 och 5 ovan 

 

7. Kostnadsram/budget 
• Budget fördelad på 2010 700 000 kr, 2011 300000 kr exkl. ev. konsultkostnad. 
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• Finansiering finns i budget 2010 för Trafikmiljöenheten. 

• Som huvudprincip gäller att kostnader för arbetstid i projektet för arbetsgruppens 
medlemmar och gemensamma projektkostnader (resor, logi sammanträdeslokaler 
m.m.) tas av projektet. Övriga deltagare bekostas av den egna 
organisationen/myndigheten.  

 

8. Organisation 
 

Projektbeställare: Lena Erixon 
Styrgrupp: Anna Svensson, Sveriges Kommun och Landsting, Bengt Nydahl och 
Sven Ivarsson, Riksförbundet Enskild Väghållning, Åsa Anderzén, Per Wenner och 
Leif Carlsson Trafikverket 

Referensgrupper: Externt: den gällande rådsgruppen för enskild väghållning med 
representanter för REV, SKL, LRF, Skogsstyrelsen, Skogsindustrierna, 
Tillväxtverket, Lantmäteriet och Vägverket. 

Internt: Nätverken samhällsbehov och planering samt Jan Pettersson Trafik. 

Projektledare: Leif Carlsson 

Projektgrupp: Åsa Anderzén, Per Wenner, Bo Andersson, Rolf Johansson och Leif 
Carlsson. 

Delprojektgrupp: Katrin Larsson (bitr. projektledare), Bert-Ove Bergström, Bertil 
Ljungberg, Jan Samuelsson, Karl-Gustav Andersson, Ytterligare stöd kommer att 
behövas för specifika uppgifter och hämtas efterhand i organisationen i övrigt. 
 

9. Resultatredovisning och rapportering 
Kontinuerliga avstämningar görs enligt ovan och med beställaren efter behov. Åsa 
Anderzén och projektledaren ansvarar för detta. I övrigt se punkt 4 ovan 
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 2012-10-21 

Översyn väghållaransvar Bilaga 2 

Styrande regelverk samt nulägesbeskrivningar  

2.1 Nuvarande författningar och kriterier för när en väg ska vara allmän eller 
enskild och när kommun ska vara egen väghållare enligt väglagen 

Redovisas i bildspel nedan 

Kriterier för allmän 
väg

Kommunala 
väghållningsområden

Vem ansvarar för vad?

 

2.2  Nuvarande kriterier/riktlinjer för ansvarsfördelning beträffande   
 belysningsanläggningar  

 
Dåvarande Vägverket tog under 2009 fram ett förslag till SKL om hur man skulle kunna 
gå vidare i en översyn av de kommunala belysningsanläggningarna utmed statlig väg 
med syftet att pröva om eventuellt överförande till staten. SKL tyckte då att man skulle 
avvakta med översynen tills den i ”Billigeutredningen” föreslagna utredning om 
ansvarfördelning mellan stat och kommun i väghållningsfrågor genomförts. 
Längs det statliga vägnätet finns idag uppskattningsvis drygt 250 000 belysningspunkter. Av 
dessa äger Trafikverket ca 175 000 punkter. Resterande ca 75 000 belysningspunkter är i 
kommunal ägo. Det är anläggningar som företrädesvis sattes upp på 1960- och 1970-talet när 
kommunerna hade bättre ekonomi. Många av anläggningarna är inte upprustade och det finns 
ett stort behov av reinvestering, uppskattningsvis mellan 0,5 - och 1 miljard kronor, som 
kommunerna nu står inför. 
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Dåvarande Vägverket inventerade år 2005 belysningsanläggningar i tre kommuner (Borås, 
Motala och Rättvik). Syftet var att uppskatta hur mycket belysningsanläggningar som eventuellt 
skulle kunna kvalificera sig att överföras till staten efter en individuell genomgång och 
bedömning utifrån kriterier enligt Vägars och gators utformning, VGU. Syftet var också att få en 
uppfattning om anläggningarnas skick. Resultatet visade att maximalt 5 procent av 
belysningsanläggningarna eventuellt skulle kunna kvalificera sig att överföras till staten. 
Resterande anläggningar borde kunna tas bort.  
Även jämställdhetsaspekten analyserades och den bedömdes bidra med högst 3 procent 
ytterligare. Jämställdhetsaspekten är ett tätortsproblem i första hand. Människor i mindre 
tätorter upplever en större trygghet eftersom de känner alla runt omkring. I större tätorter där 
det rör sig en större andel okända människor upplever många en större otrygghet och då 
särskilt i mörker.  
Beräkningsmässigt skulle ett övertagande av 8-10 procent av de kommunalt ägda 
belysningspunkterna längs det statliga vägnätet, ca 75 000, ge ett tillskott för Trafikverket med 7 
500 belysningspunkter. Uppskattad årlig kostnad för dessa är ca 6 miljoner kronor (ca 800 
kr/stolpe och år). Underhållskostnaden står för ca 2,2 miljoner kronor, resten är energikostnad.  
70 procent av dessa, ca 5 200 stolpar, har enligt inventeringen behov av reinvestering för att 
klara kraven på elsäkerhet, belysningsstyrka m.m. Kostnaden för detta uppskattas till 25 000 kr 
per stolpe, totalt 130 miljoner kronor. 
Kostnaden för att montera ned en belysningsanläggning uppskattas till ca 5 000 kr per 
belysningspunkt. Att släcka ned ca 67 500 punkter, 90 % av 75 000 punkter, kostar då ca 350 
mkr. Kostnaden per kommun uppgår i genomsnitt till 1-1,5 miljoner kronor. 
Trafikverkets inriktning i belysningsfrågor framgår av VGU

1 2011-11-21

Belysning enligt VGU-
motiv och kriterier

 
 

I nedanstående bildspel redovisas ett tidigare förslag till hur en översyn av de 
kommunala belysningsanläggningarna skulle kunna ske m.m. 
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Förslag till 
principer för ev. 
överförande av 
kommunal 
belysning till statlig

 
 

 

2.3  GC-vägar 
Se nedanstående bildspel 

Ansvarsfördelning 
GC-vägar

 

 

2.4  Broar med tillhörande anläggningar 
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Se nedanstående bildspel 

Väghållningsanvar 
för vägbroar

 

 

        

2.5  Dagvatten i tätort 
Redovisning framgår nedan 

 

Vattentjänstlagen –
Konsekvenser för 
väghållare med 
tonvikt vid 
dagvattenhantering

 
2.6  Kartläggning av hur statliga bidragsmedel till enskild väghållning fördelas 

på olika vägtyper och beskrivning av regelverk som styr fördelning av 
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statsbidrag. Redovisning framgår nedan

Regelverk för 
bidrag till enskilda 
vägar

 
 
 
 
 
 
 
 

2.7  Kommunalt resp. enskilt huvudmannaskap i detaljplan (bidrag från SKL o 
REV) Sid 6-7 nedan. 
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Kriterier för allmän 
väg 
 
Kommunala 
väghållningsområden 
 
Vem ansvarar för vad? 
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 Beslut om förändring av en enskild väg till allmän 
(21-22 §§ vägl.) 
 
21 §. Enskild väg får förändras till allmän, om vägen behövs för 
allmän samfärdsel eller annars är av synnerlig betydelse för det 
allmänna. 
  
22 §. Fråga om förändring av enskild väg till allmän prövas av 
Trafikverket efter samråd med länsstyrelsen. Om Trafikverket och 
länsstyrelsen har olika uppfattning, hänskjuts frågan till regeringens 
prövning. 
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Beslut om att en gata tillika skall vara allmän väg 
(23 § vägl) 
 
23 § Under de förutsättningar som anges i 21 § kan i de fall staten 
är väghållare en gata inom ett område med detaljplan förklaras 
tillika vara allmän väg. Bestämmelserna i 22 § tillämpas på ärende 
om en sådan förklaring. 
 
 
24 § Särskild vinterväg över mark som är täckt av snö eller is eller 
över vatten som är täckt av is får inrättas som allmän väg, om 
vägen behövs för allmän samfärdsel eller annars kan antagas få 
synnerlig betydelse för det allmänna. Bestämmelserna i 22§ äger 
motsvarande tillämpning på ärende om inrättande av särskild 
vinterväg. 
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Kriterier för allmän väg vid 
förändringsärenden (Trafikverket) 
 
Förbindelsevägar/genomfartsvägar 
Trafiken på en sådan väg ska ha allmän karaktär och vara relativt stor.  
 
Där genomfartstrafiken dominerar bör den överstiga 100 f/d ÅDT och där 
den är mindre än lokaltrafiken bör genomfartstrafiken överstiga 150 f/d 
ÅDT. Vid lägre trafiktal kan det vara motiverat med allmän väg om trafiken 
annars skulle få en oskäligt lång omväg d.v.s. högst 20 minuter eller 
20 km. 
  
Utfartsvägar 
En utfartsväg som behövs för allmän samfärdsel bör vara en väg med 
relativt många vägintressenter. I allmänhet handlar det om utfartsvägar för 
minst ca 200 permanentboende. 
 
 
 
  
 
  

 
 

Vägar till allmänna inrättningar 
Med allmänna inrättningar avses inrättningar för passagerartrafik och 
andra allmänna inrättningar såsom exempelvis sjukhus och kyrkor 
med begravningsplats.  
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Forts: kriterier för allmän väg 

Vägar till industriområden 
Vägar med betydande längd som leder till större industriområden med ett flertal 

industrier som avses. 

  

Vägar till fritidsändamål 
Främst vägar till ledterminaler i fjällvärlden och vägar som betjänar flera 

turistanläggningar inom regionen, t ex hotell och skidanläggningar. 

  

Vägar som av andra skäl är av synnerlig betydelse 
Vägar som behövs för försvaret och vägar till viktiga handelshamnar kan anses 

vara av synnerlig betydelse för det allmänna. 
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25 § En väg får dras in, om den efter tillkomsten av en ny väg eller 
av något annat skäl inte längre behövs för det allmänna och 
åtgärden medför endast ringa olägenhet för bygden. 
  
Bestämmelserna i 22 § tillämpas på ett ärende om indragning av  
en väg. 
  
För att ordna väghållningen när en väg dras in skall väghållaren, 
om det behövs, påkalla förrättning enligt anläggningslagen. 
 

Beslut om indragning av allmän väg (25 § vägl.) 
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•     behovet av allmän väg definieras i första hand utifrån   
      behovet från de boende/verksamma i ett område, 
•     staten har ett ansvar för att glesbebyggda områden inte           
       isoleras vilket även innefattar öars behov av färja, 
•     det allmänna vägnätet utgör en garant för förbindelse mellan     
       allmänna inrättningar, 
•     kommunalt övertagande av en allmän väg är okontroversiellt, 
•     friluftsliv är generellt inte att anse vara av synnerlig betydelse            
      för det allmänna. Ett undantag är s k ledterminaler där den  
       allmänna vägen utgör en förbindelse till leder. 
  
 

Generella slutsatser utifrån förarbetet och 
avgjorda ärenden (överklagningar till 
departementet 1990-2000 ca 420 ärenden)      
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• 5 – 6 §§ väglagen: staten, genom Trafikverket, är väghållare för 

allmänna vägar.  

• Regeringen kan, enligt 5 § väglagen, besluta att en kommun skall vara 

väghållare inom kommunen eller en del av den.  

• Ändring av en kommuns väghållningsområde, även byte av 

väghållningen för viss väg inom väghållningsområdet eller att skapa en 

satellitort, beslutas av Trafikverket enligt 6 § vägkungörelsen.  

 

Kommunala väghållningsområden utifrån Väglagen 
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• Kommun med största tätort större än 7000 invånare bör vara egen 
väghållare i denna ort. I sådan kommun bör också ort större än 2000 
inv. och med ett statsbidragsberättigat vägnät större än 4 km bli egen 
väghållare  

• Kommun med tätort mindre än 7000 inv. kan ändå vara egen väghållare 
om kommunen har mer än 15000 inv., har en väl utbyggd 
väghållningsorganisation samt en statsbidragsberättigad väglängd över 
4 km. 

• Staten ska endast vara väghållare för riksvägar och vissa primära 
länsvägar i orter där kommunen är egna väghållare. 
 

Dessa kriterier ledde fram till ett begränsat antal förändringar fram till 
nästa utredning 1987  

Förslag till kriterier för kommunal väghållare Ds k 1981:4 
(fem utredningar föregick denna åren1977-1980) 



10 2013-02-26 

 
       Kommunerna får huvudansvar för väghållningen i tätorter med 

undantag för ett överordnat statligt vägnät ( riksväg och primär 
länsväg) I första hand bör ytterligare 80 kommuner bli egna 
väghållare. 

Motiv:  
1. Uppdelningen av väghållningen i tätort är inte rationell 
2. Orättvisa mellan kommuner som är egna väghållare och övriga. 
3. Kommunerna bör ha det samlade ansvaret för markanvändningen 

i tätorter och även ta över ansvaret för enskild väghållning (PBL) 
 

    Förslaget ledde fram till att antalet kommuner med egen 
väghållning ökade från 110 till 196 efter beslut om  Prop.1987/88:50 
om trafikpolitiken inför 90-talet. 

Förslag SOU 1987:25. Ökat kommunal väghållningsansvar 
och nya finansieringsmöjligheter. 
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• Väghållningsområdet  utgör en  gräns mellan stat  och kommun  för ansvar av 
väghållningen på det allmänna vägnätet. Inom väghållningsområdet är 
kommunen egen väghållare enligt väglagen  Undantaget är det övergripande 
allmänna vägnätet där staten behållit ansvaret.  
 

• Kommunen är i huvudsak egen väghållare för större centralorter samt de 
områden som ligger närmast  tätorten och som beräknas tas i anspråk för 
tätortsutbyggnaden de närmaste åren.  
 

• Vid justering av väghållningsområden ska hänsyn  också tas till behovet av 
rationell väghållning 
 

• På  de allmänna  vägar  utanför planlagt område som kommunen ansvara r 
för svarar också kommunen för tillämpning av väglagen. 

 
 
 

 

Kommunala väghållningsområden  
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 Vem ansvarar för vad? 
 
 
För att en anordning skall ingå i den allmänna vägen skall den tillgodose ett 
stadigvarande behov för vägens bestånd, drift eller brukande. 
  
Väganordningar skall ha ett funktionellt samband med vägen. Till sådana 
anordningar hör bl.a. 
 
- hållplatser (plattformar) 
- busshållplatsfickor 
- parkeringsplatser  
- uppställningsplatser för dagpendlare (sam- och kollektivåkare)  
- rastplatser  
- GC-vägar  
- bullerskydd  
- vägbelysning, som tillkommit för att öka trafiksäkerheten 
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Forts; vem ansvarar för vad? 
Parkeringsytor som möjliggör utflykter i omgivningarna får bedömas från 
fall till fall.  
 
Där det finns ett uttalat behov för många att parkera sina bilar, och där 
det inte finns något särskilt mål som förvaltas av samhället eller någon 
enskild, kan det vara rimligt att väghållaren svarar för parkeringsytor.  
  
Uppställningsplatser för dagpendlare kan ingå som väganordning. 
  
För att en separat GC-väg ska anses utgöra en väganordning gäller att 
den ska ha entydigt funktionellt samband med vägen. 
  
För att vägbelysning ska ingå såsom väganordning skall trafikens storlek 
och övriga faktorer uppfylla kriterierna i "VGU 2004  del väg- och 
gatubelysning.  



1 2013-02-26 

Belysning enligt VGU- 
motiv och kriterier 
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3 2013-02-26 



4 2013-02-26 



5 2013-02-26 
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Luminansklass beroende på väg- och gatutyp och svårighetsgrad 



Förslag till 
principer för ev. 
överförande av 
kommunal 
belysning till statlig 
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Förslag till principer ansvarsfördelning belysning 

• Utmed allmänna vägar där Trafikverket är väghållare 
övertar Trafikverket vissa av de belysningsanläggningar 
som ägs av enskild kommun 

• Övertagandet regleras enligt framtaget förslag till 
överlåtelseavtal mot en symbolisk köpeskilling på 1 kr 

• Befintliga avtal upphör att gälla i och med övertagande 
enligt överlåtelseavtal 

• Överlåtelsen innebär att Trafikverket blir abonnent hos 
elnätsägaren 

• Belysningscentraler som är helt separerade från 
kommunens ingår i överlåtelsen 
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Principer belysningsanläggningar 

• Belysningsanläggningarna överlåts i befintligt skick 
• Kommunen ska dock skriftligt bekräfta att anläggningen 

uppfyller elsäkerhetskraven 
• Fel och brister som uppkommer inom 2 år och där det är 

uppenbart att felet eller bristen kan hänföras till tiden före 
övertagandet ska bekostas av kommunen 
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Principer belysning 
• Trafikverket ges rätt att för drift, underhåll och förnyelse 

av anläggning fritt disponera erforderlig kommunal mark 
• För överlåtna anläggningar som inte ligger på kommunal 

mark ska rätten att fritt disponera erforderlig mark 
säkerställas genom kommunens försorg och bekostas av 
kommunen 

• Dokumentation, ritningar och förteckning av belysnings-
anläggningarna ska överlämnas till Trafikverket. Av-
gränsningar i äganderätten ska framgå av överlämnad 
dokumentation. Tillgång ska också säkras till de 
belysningscentraler som är nödvändiga för övertagen 
belysningsanläggning även om de tillhör kommunen eller 
annan ägare.  
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Principer övertagande av belysning 

• För de belysningsanläggningar, utmed allmänna vägar, 
som Trafikverket inte vill överta åtar sig berörd kommun 
att på egen bekostnad nedmontera och bortforsla 

• Berörd kommun ansvarar också för återställelse av 
marken 
 



Ansvarsfördelning 
GC-vägar 
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Mellan stat och kommun 

• Väghållare ansvarar för GC-vägar inom sitt väghåll-
ningsområde. GC-väg ska ha en tydlig funktion till en 
statlig väg för att staten ska vara väghållare (väglagen). 

• För utbyggnad av kommunal GC-väg har statsbidrag 
ibland utgått. 

• För finansiering av investering och drift och underhåll på 
landsbygd finns ingen enhetlig modell. Ofta sam-           
finansiering 50/50. Ofta svarar kommunen för DU. 
 



3 2013-02-26 

Mellan stat och enskild 

• Oftast inga avgränsningsproblem beträffande 
finansiering av investeringar resp. drift och underhåll. 

• Enligt allemansrätten finns möjlighet att använda enskild 
väg för cykeltrafik. 

• Staten kan vid behov vägvisa allmän GC-trafik via 
enskild väg med statsbidrag eftersom dessa upplåts för 
allmän samfärdsel. 

• Att vägvisa allmän GC-trafik via enskild väg utan stats-
bidrag är troligen inte möjligt utan att avtal träffas med 
samfälligheten.  
 
 



Väghållningsanvar 
för vägbroar 
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 Mellan stat och kommun 

• Utgångspunkten är att staten svarar för broar på det 
statliga vägnätet och kommunen på det kommunala väg- 
och gatunätet. 

• I korsningspunkter är kommunen väghållare för bro som 
ingår i kommunens väg och korsar en statlig väg medan 
staten ansvarar för bro som korsar en kommunal väg. 

• Undantag finns och regleras i avtal 
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Mellan stat och enskild  

• Huvudprincipen är att väghållningsansvarig också 
ansvarar för bro som ingår i vägen. 

• I korsningspunkter finns olika lösningar beträffande 
ansvarsfördelning som regleras i avtal 

• I Trafikverket idag hanters frågorna lite olika men den 
vanligaste inriktningen för nya projekt är att staten tar 
ansvar även för den enskilda bron med tillhörande 
tekniska installationer i korsningspunkter.  

• För enskilda broar på väg med statsbidrag genomför 
staten en broinspektion under en femårsperiod och 
lägger in broarna i Trafikverkets datasystem BAT-man. 
Det finns inget beslut om ev. fortsättning. 
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Järnvägsbroar och bryggor 
 

• För järnvägsbroar gäller i princip samma 
ansvarsfördelning som för vägbroar. 

• Ansvarsfördelning har ännu inte klarats ut för bryggor. 
      
      

 

 
 

 



Vattentjänstlagen – 
Konsekvenser för 
väghållare med 
tonvikt vid 
dagvattenhantering 
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Vattentjänstlagen och väghållaren 

• Lag om allmänna vattentjänster SFS 2006:412 
• Trädde i kraft 2007-01-01 och ersatte då lagen om allmänna vatten- 

och avloppstjänster (VAL70) 
• Utökade kommunala skyldigheter och rättigheter det gäller bland 

annat dagvattenhantering 
• Kommun ska se till att nödvändiga vattentjänster ordnas samt 

besluta om taxa och taxekonstruktion 
• Kommunens VA-huvudman står sedan för ordnandet av 

vattentjänster och bestämmandet av avgiftens storlek  
• Vilka är behoven? 
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Finansieringen av vattentjänster 

• Fram till 2007 har kommunen tagit hand om dagvatten inklusive 
vägdagvatten, huvudsakligen skattefinansierat 

• VA-finansiering före 2007: 
– Kommuninnevånare -> Kommunal skatt -> VA-huvudman 
– Kommuninnevånare -> VA-huvudman (VA-taxa) 

• VA-finansiering från 2007: 
– Kommuninnevånare -> Kommunal skatt -> VA-huvudman 
– Kommuninnevånare -> Kommunal skatt -> Gatuförvaltningen -> VA-

huvudman (VA-taxa) 
– Kommuninnevånare -> VA-huvudman (VA-taxa) 
– Innevånare -> Statlig skatt -> Statlig väghållare -> VA-huvudman (VA-

taxa) 
• Samma pengar, folket betalar, men annat flöde… 
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Verksamhetsområde, ansvar mm 

• Tidigare ordnade kommunen ”gratis” vattentjänster åt väghållarna 
• Nu kan och vill man få betalt direkt av väghållarna 
• Kommun ska besluta om verksamhetsområde och inom 

verksamhetsområdet blir kommunens VA-huvudman 
verksamhetsutövare när det gäller dagvatten 

• Verksamhetsutövaransvar avseende dagvatten har överförts till VA-
huvudmannen och miljökrav ska numera riktas mot denne 

• VA-huvudmän kan ställa krav på inkommande vatten från 
fastigheter, men inte på samma sätt på väghållare 

• Miljörekvisitet kontra kommuners dagvattenpolicy 
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Faktiska och fiktiva behov 

• Många olika uppfattningar om dagvattens farlighet och 
åtgärdsbehov 

• Olika uppfattningar om vilka åtgärder som är möjliga 
• Lägg därtill att rättsläget till följd av nya vattentjänstlagen uppfattas 

som oklart 
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Vattentjänstlagen – reflektioner och slutsatser 

• Årliga avgifter för TRV på 50-100 miljoner kr torde vara motiverade 
• Kommuner har begärt betydligt mer än vad som är skäligt 
• Om TRV okritisk betalar kan det vara frågan om dubbelt så mycket 

pengar 
• Det tenderar att utföras onyttiga och overksamma åtgärder för 

dagvattenhantering 
– Missuppfattningar om dagvattens smutsighet 
– Okunskap om de hydrologiska förloppen 
– Bristfälligt utförande och driftande av anläggningar 

• Starkt incitament för TRV att ta taktpinnen och göra något av detta – 
sektorsansvar är redan delegerat genom vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram. 
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Senaste nytt vad gäller ärenden 

• Avseende SVAB så kommer det att hållas förberedande 
förhandlingar den 12 januari. 

• Norra Stationsprojektet har behov av dagvattentjänster (bortledning 
och rening), berörd kommun menar dock att det inte ligger på deras 
ansvar att levererar dessa vattentjänster.  

• I Örebro är vi på väg mot väcka talan i VA-nämnden för att få 
klargjort om Verksamhetsområdes omfattning. 

• I Göteborg har man meddelat att man avser väcka tala mot 
Trafikverket avseende vårt bestridande av faktura. 

• Ett antal ytterligare ärenden ligger och väntar på att handläggas av 
TRV och det förefaller inte omöjligt att det kommer ytterligare 
”stämningar” det närmaste halvåret. 



Regelverk för 
bidrag till enskilda 
vägar 
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Utgångspunkt 

 
Förutsättning för statsbidrag  anges i regeringens Förordning  (1989:891) 
om statsbidrag till enskild  väghållning  och ställer krav på att 
 
•Vägen  tillgodoser ett kommunikationsbehov och utgör ett komplement 
till det allmänna vägnätet. 
 
•Vägen  har en tydlig funktion 
 
•Vägen  uppfyller villkor såsom  längd, ändamålsenlighet  och skäliga 
kostnader med hänsyn till nyttan 
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Det finns fem vägkategorier 

• A Väg för fast boende inom landsbygdsområde Bidrag 60% 

• B Väg för fast boende inom bebyggelseområde där vägen fungerar 
som uppsamlingsväg. Bidrag 35% 

• C Genomfartsväg för andra än dem som bor utmed eller har del i 
vägen Bidrag 80 % 

• D Väg för det rörliga friluftslivet och som inte är av betydelse för fast 
boende inom landsbygdsområde Bidrag 60 % 

• E Väg för normalt minst 25 fritidshus och där vägen utgör 
uppsamlingsväg för bebyggelsen Bidrag 35 % 

• F Väg för näringslivet Bidrag 60 % 

Vägens funktion uppdelad i vägkategorier 
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• Väglängd normalt ca 1000 meter 
• Trafikens storlek och sammansättning 

– Genomfartsväg >25 ådt 
– Rörliga friluftslivet  >25 ådt 
– Näringslivet > 25 ådt 

• Ordnad väghållning 
– Samfällighetsförening bildad i samband med 

lantmäteriförrättning (Anläggningslag1973:1149 ) 
-- Delägarförvaltning 
– Frivillig väghållningsorganisation 
– Ensam väghållare 

 

Övriga villkor för bidrag 
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• Vägkategori A 
– Fördelas 74% av driftanslaget  eller 460 miljoner 
– Väglängd 74 % av den totala bidragslängden  

• Vägkategori B 
– Fördelas 1,5 % av driftanslaget eller 9,1 miljoner 
– Väglängd 2,2 % av den totala bidragslängden  

• Vägkategori C 
– Fördelas 13 % av driftanslaget eller 79,5 miljoner 
– Väglängd 9,2 % av den totala bidragslängden  

• Vägkategori D 
– Fördelas 2,8 % av driftanslaget eller 17,7 miljoner 
– Väglängd 3,1 % av den totala bidragslängden  

Fördelning av bidragsmedel 
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• Vägkategori E 
– Fördelas 2,8 % av driftanslaget eller 17,2 miljoner 
– Väglängd 4,2 % av den totala bidragslängden  

• Vägkategori F 
– Fördelas 6,6 % av driftanslaget eller 41 miljoner 
– Väglängd 7,2 % av den totala bidragslängden  

Forts fördelning av bidragsmedel 



7 2013-02-26 

 

Summa väglängd fördelade på vägkategorier 

A 

B 

C 

D 

E 

F 



 
 

Katrin Larsson 2011-06-26. Rev. av Leif Carlsson 2012-10-21 

Översyn Väghållaransvar Bilaga 3 
Pilotstudie i Mullsjö, Värnamo och Växjö kommun i projektet Översyn av 
väghållaransvar samt beskrivning av förutsättningarna i storstad glesbygd och 
områden med tätt statligt vägnät 
Sammanfattning  

Projektet Översyn väghållaransvar har målsättningen att finna ett rätt avgränsat väghållaransvar mellan stat, 
kommun och enskild väghållare utifrån samhällsekonomisk effektivitet och rationell väghållning. En del i 
detta projekt har varit att utföra en pilotstudie på en begränsad geografisk yta (inom Småland) med syfte att 
klargöra behovet av förändringar och tydliggörande av väghållningsansvar.  

Denna nulägesbeskrivning ger en övergripande bild av hur väghållningsansvaret är uppdelat mellan stat, 
kommun och enskild i de tre utvalda kommunerna Mullsjö, Värnamo och Växjö. Dessa tre kommuner utgör 
pilotområdet i studien. Genom detta urval har vi fått fram en kommun som inte är egen väghållare enligt 
väglagen, två kommuner med kommunala väghållningsområden, kommuner av olika storlek, kommuner där 
väghållaransvaret skiljer sig åt, kommuner som tar juridiskt och/eller praktiskt ansvar för väghållningen inom 
tätort m.m. Tidigt kunde konstateras att oavsett vilka kommuner som valdes ut skulle dessa behöva 
kompletteras för att även ge en bild av problematik i storstads-, glesbygds- och områden med ett tätt statligt 
vägnät).  

I arbetet med nulägesbeskrivningen har iakttagelser och förslag till åtgärder vuxit fram. Dels redovisas nedan 
sådana som har en direkt koppling till pilotområdet med komplement, dels ges en sammanfattning i mer 
generella termer. Resultatet har förts vidare till upprättad slutrapport för projektet. Beskrivningen 
kompletteras med ett antal bilagor. 

Innehåll i nulägesbeskrivningen:  

1) Kommunbeskrivningar Mullsjö, Värnamo, Växjö 
2) Storstad, glesbygd, områden med ett tätt statligt vägnät 
3) Iakttagelser/utvecklingsmöjligheter 
4) Bilagor  

 

Mullsjö ( se även bil. del 1och 2) 

Mullsjö kommun har ca 7000 invånare och representerar i pilotprojektet de mindre kommunerna. Inom 
kommunen finns två planlagda tätorter nämligen Mullsjö och Sandhem. Mullsjö är störst och är centralort i 
kommunen. 

Kommunens folkmängdsutveckling har varierat under de senaste åren men har till övervägande del varit 
negativ. Utpendlingen är större än inpendlingen och går främst till Jönköping. Den största inpendlingen sker 
från Jönköping.  

Den största delen av kommunens kostnader utgörs av utbildning medan kostnaderna för infrastruktur per 
invånare är mindre än för genomsnittet i länet och landet. För mer faktauppgifter, se Regionförbundet 
Jönköpings läns hemsida www.regionjonkoping.se 

http://www.regionjonkoping.se/�
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Väghållning och förändringsärenden: Mullsjö kommun är inte egen väghållare i väglagens mening. Få 
initiativ till att förändra väghållaransvaret har skett i kommunen vilket gör att den är särkilt intressant i 
sammanhanget. Det finns ett antal korta statliga vägsträckor i Mullsjö tätort av lokal karaktär. Inom planlagt 
område i tätort finns några s.k. B-vägar dvs. enskild väg med statsbidrag inom detaljplanelagt område med 
enskilt huvudmannaskap. 

 Kommunen tar skötselansvar för samtliga kommunala gator/vägar inom detaljplan och statsbidrag till 
enskilda B-vägar betalas ut till kommunen. Det formella ansvaret (skadeståndsansvar m.m.) för de enskilda 
statsbidragsvägarna borde åligga samfällighetsföreningar . Dessa finns dock i praktiken inte (”sovande”).  

Utanför planlagt område sköter stat/enskild sina respektive vägar. De enskilda vägarna underhålls av 
samfällighetsföreningar. Kommunen ger bidrag med 10 % av Trafikverkets beräknade kostnader till 
samfällighetsföreningarna för drift och underhåll av vägarna samt till vägar på landsbygd med över 100-
meters längd som inte får statsbidrag. 

Arbetssättet har utvecklats över tid. Någon framtagen väghållningsstrategi finns inte. 

I Mullsjö och Sandhem finns 0,2 mil B-vägar. 10 000 kr betalas ut i form av statligt bidrag till dessa vägar. I 
Mullsjö kommun går bidraget till kommunen. 

På landsbygden finns 49 km statlig väg (29 % av det statliga vägnätet) med trafik mindre än 125 fordon/dygn 
(ådt) samt 9 km väg (5 % av det statliga vägnätet) med trafik mindre än 50 fordon/dygn (ådt). Endast 3 km 
enskild väg med statsbidrag har trafik större än 50 fordon/dygn(ådt) Med ådt menas årsdygnstrafik. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns ett antal statliga vägar som borde prövas för indragning ur 
allmänt underhåll, att det kan ifrågasättas om inte kommunen borde vara egen väghållare i väglagens mening 
för Mullsjö tätort och om bidrag bör utgå till berörda s.k. B-vägar.  

Värnamo (se även bil. del 1 och 2) 

Värnamo kommun har ca 32 000 invånare. Inom kommunen finns följande tätorter (i storleksordning): 
Värnamo, Rydaholm, Forsheda, Bredaryd, Bor, Horda, Lanna, Kärda och Hånger.   

Folkmängden i kommunen har minskat något de senaste åren men födelsenettot är positivt. De flesta som 
flyttat till Värnamo kommun kommer från utlandet. Störst andel invånare är mellan 25-64 år. 

Den största utflyttningen går till Gislaved men det är också gislavedsborna som till störst andel står för 
inpendlingen. Den största utpendlingen går till Gnosjö. Inpendlingen är större än utpendling.  

Kommunens kostnader per invånare utgörs till största del av utbildning samt till äldre och funktionshindrade. 
Kommunens kostnader för infrastruktur per invånare ligger över genomsnittet för länet och landet. För mer 
fakta se Regionförbundet Jönköpings läns hemsida: www.regionjonkoping.se/ 

Väghållning och förändringsärenden: Värnamo kommun är egen väghållare i väglagen mening inom 
Värnamo centralort. Inom planlagt område i övriga tätorter utför kommunen till viss del drift och 
underhållsåtgärder även på de statsbidragsberättigade enskilda vägarna. Samfällighetsföreningar utför enklare 

http://www.regionjonkoping.se/�
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åtgärder samt vinterväghållning och upphandlar dessa åtgärder själva.. För samtliga planlagda områden inom 
tätort har kommunen valt att behålla enskilt huvudmannaskap och reglera väghållningen genom 
lantmäteriförrättningar enligt anläggningslagen. Inom planlagt område finns därför 1,1 mil s.k. B-vägar. 57 
000 kr betalas ut i form av statsbidrag till dessa vägar. Bidraget till B-vägarna i Värnamo kommun går till 
samfällighetsföreningarna 

Inom planlagt område i tätort görs således en åtskillnad mellan det formella ansvaret (enskilt genom 
samfällighetsförening) och delar av det praktiska (kommunen sköter delar av väghållningen) vilket kan 
medföra otydlighet i ansvarsfördelning. 

 Det finns inget utvecklat strategidokument i kommunen utan arbetssättet har utvecklats över tid. Det finns 
avtal som reglerar samarbetet mellan samfällighetsförening och kommunen.  

I Värnamo kommun kan stordriftsfördelar utnyttjas då kommunen samordnar vissa delar av underhålls- och 
förbättringsarbeten i planlagt område inom tätort och ger också samfällighetsförening möjlighet att nyttja 
kommunala upphandlingar. Kommunen skjuter själva till medel för full kostnadstäckning. Det sker ingen 
utdebitering från de enskilda.  

Utanför tätort gäller en mer traditionell uppdelning mellan statligt och enskilt vad gäller skötseln av vägarna. 
Kommunen ger 15-25 % i bidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar och ger dessutom bidrag till s.k. 
100-metersvägar..  

Det finns ett stort antal lågtrafikerade allmänna vägar, främst i de södra delarna av kommunen.184 km väg (26 
% av det statliga vägnätet) har trafik mindre än 125 fordon/dygn (ådt) och 93 km väg har trafik mindre än 50 
fordon/dygn (ådt) (13 % av det statliga vägnätet) . Det finns  21 km enskild väg med statsbidrag med trafik 
större än 125 fordon/dygn (ådt) och 78 km med trafik större än 50 fordon/dygn(ådt) inom kommunen. 

Väghållningsområdet i Värnamo tätort utgör ett relativt gott exempel på en bra avgränsning av 
väghållningsområde mellan stat och kommun utifrån de kriterier som gällde vid den nationella översynen i 
slutet på 1980-talet. Nya vägsystem och bebyggelseområden som vuxit fram i Värnamo har dock inte följts av 
erforderliga ändringar av väghållningsområdet. Se bilaga som visar Värnamos kommunala 
väghållningsområde inklusive de utbyggnadsplaner som finns i närområdet. Kartbilden ger en indikation på 
vilka förändringar som skulle kunna vara viktiga att ta hänsyn till vid en översyn av det kommunala 
väghållningsområdet Inom väghållningsområdet i Värnamo finns ca 1 km enskild väg med statsbidrag utanför 
planlagt område. Bidraget på ca 8000 kr utgår till Värnamo kommun som är väghållare. 

 Förändringsärenden: Under 2000-talet har Vägverket/Trafikverket tagit initiativ till ett antal 
förändringsärenden som inneburit indragningar av statliga vägar till att bli enskilda inom och utanför tätort 
samt att enskild väg skulle övergå till att bli statlig.  

 Ett ärende där en väg föreslogs förändras från statlig till enskild överklagades till Regeringen. Regeringen 
beslöt att inte följa Vägverkets linje. Skälen för regeringens beslut var att ”med hänvisning till vad Vägverket 
anfört anser regeringen att Vägverkets beslut om indragning från allmänt underhåll av väg 551 mellan 
Hjälmaryd och Toftnäs bör upphävas”. Här kopplas beslutet till projektet Översyn Väghållaransvar och till 
Vägverkets bedömning om att flertalet av de överklagningsärenden som rör överföring av vägar från allmän 
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till enskild väghållning inte bör prövas i sak förrän en förstudie är genomförd och slutsatser har dragits utifrån 
denna. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns ett antal statliga vägar som borde prövas för indragning ur 
allmänt underhåll, att gränsen för väghållningsområdet i Värnamo bör justeras m.h.t. till bebyggelseutveckling 
m.m., att en utökning av det kommunala ansvaret för väghållningen i tätort bör prövas och att det kan 
ifrågasättas om bidrag bör utgå till s.k. B-väg och inom kommunalt väghållningsområde. Det kan också 
diskuteras om inte kommunen skulle kunna ta över bidragsgivning till enskilda vägar. 

Växjö (se även bil. del 2) 

Växjö kommun med sina ca 80 000 invånare kan representera de större kommunerna exkl. storstad. Inom 
kommunen finns följande tätorter (i storleksordning): Växjö, Rottne, Ingelstad, Braås, Lammhult, Gemla, 
Åryd, Åby, Furuby, Nöbbele, Björnö och Tävelsås. Växjö kommun är egen väghållare inom Växjö centralort.  

Växjö kommun har en förhållandevis ung befolkning, de flesta är mellan 15-44 år (troligtvis påverkas detta av 
att Växjö har ett universitet). Befolkningen har ökat de senaste åren. Flyttningsnettot är negativt, inflyttningen 
från utland har varit större än från Växjö kommun till utland.  

Se även Regionförbundet Södra Småland www.rfss.se 

Väghållning och förändringsärenden: På landsbygden sköter aktiva samfällighetsföreningar de enskilda 
vägarna. Det finns en kontaktman(ordföranden) på varje väg, Förekomsten av formella möten varierar. En del 
har regelrätta årsmöten, en del sköter kontakterna mellan delägarna på ett mindre formellt sätt. Samtliga 
samfällighetsföreningar i kommunen samordnas i sju vägförsamlingar (rådsgrupp) som representeras av en 
områdeschef (timanställd av kommunen) gentemot kommunen. När det gäller ansökningar om enstaka 
underhållsåtgärder är det i regel kontaktmannen (ordföranden) ute på vägen via vägförsamlingen som ansöker. 
Denna ansökan behandlas sen gemensamt av kommunens representant och trafikverkets representant innan 
bidrag beviljas från Trafikverket. På så sätt sker en prioritering av behovet på de enskilda vägarna först inom 
kommunen och sen inom länet ihop med övriga behov inom de andra kommunerna.  

På kommunen finns en tjänsteman som tillsammans med de sju områdescheferna övergripande, ansvarar för 
det enskilda vägnätet. På vägar med boende mellan 100 m och 1000 m s.k. ”100 metersvägar” utför närmaste 
samfällighetsförening på uppdrag av kommunen driftåtgärder, grusning, sladdning efter behov samt 
snöröjning. Detta finns reglerat i avtal mellan kommun och samfällighetsförening.  

Enskilda har, genom sin kontaktperson och rådsgruppen, möjlighet att vara delaktiga vid planerandet av 
nödvändiga skötselåtgärder på ”deras” väg.  

Det statliga bidraget går till de sju olika vägförsamlingarna som sedan betalar in till kommunen. 

Kommunen sköter betalning av fakturor mm som skickas från områdeschefen efter attest Områdeschefen gör 
även en årsredovisning av kostnaderna för respektive enskild väg. Kommunen ställer upp med bidrag så att 
samfällighetsföreningarnas kostnader täcks till 100 %. Större åtgärder skall godkännas av kommunen och 
Trafikverket. 

http://www.rfss.se/�
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Samfällighetsföreningarna utför och beställer enbart mindre åtgärder själva. Större åtgärder samordnas genom 
kommunens försorg. 

Växjö kommun har genomfört detaljplaneändringar och i särkilt beslut klarat ut att kommunen ska vara 
huvudman i de äldre byggnadsplaner som finns i flertalet mindre tätorter, Det finns därför endast ett fåtal 
samfällighetsföreningar kvar i tätorter. Genom att kommunen har tagit över huvudmannaskapet i 
byggnadsplaner blir den enskildes åtaganden enklare.  

Kommunen/samfällighetsföreningar kan på landsbygd nyttja stordriftsfördelar när det gäller beläggnings- och 
förstärkningsåtgärder på det enskilda vägnätet istället för att varje samfällighetsförening gör separata 
beställningar. Sedan lång tid tillbaka finns en politiskt vald inriktning när det gäller ansvarsgränser för 
väghållarfrågor. Inom kommunen finns dock ingen dokumenterad väghållningsstrategi 

Av de tre utvalda kommuner inom pilotområdet är det Växjö kommun som gått längst när det gäller att ta 
ansvar och finansiera åtgärder på det enskilda vägnätet. 

Inom kommunen finns 157 km statlig väg (14 % av vägnätet) med trafik mindre än125 fordon/dygn/ådt, 51 
km statlig väg (4,4 % av vägnätet) med trafik mindre än 50 fordon/dygn/ådt. 176 km enskild väg med bidrag 
har trafik mer än 50 fordon/dygn/ådt. 

Inom kommunen finns inga s.k. B-vägar eftersom kommunen har tagit beslut om kommunalt 
huvudmannaskap i planlagt område i tätort. 

Växjös kommunala väghållningsområde är delvis mycket väl tilltaget. De beslutade gränserna medför 
möjligheter till utvidgning vilket också skett efterhand. Det kan finnas ett behov av smärre justeringar utifrån 
de planer som omnämns i Växjös Översiktsplan (t.ex. Sandsbro, Södra och Östra länken). De 
utbyggnadsområden som finns i kommunens Översiktsplan (daterad 2005) ligger däremot inom det 
kommunala väghållningsområdet. Digital uppdaterad karta för väghållningsområdets utbredning saknas. Med 
hänsyn till invånarantalet utgör Rottne med sina 2200 personer en potentiell satellitort till Växjö kommun 
utifrån de kriterier för egen väghållning som användes vid översynen i slutet på 1980-talet. Se bilaga som 
visar Växjös kommunala väghållningsområde inklusive de utbyggnadsplaner som finns i närområdet. 
Kartbilden ger en indikation på vilka förändringar som skulle kunna vara viktiga att ta hänsyn till vid en 
översyn av det kommunala väghållningsområdet. 

Inom väghållningsområdet och utanför detaljplan finns det ca 43 km enskilda vägar fördelat på 18 vägar som 
får statsbidrag. Bidraget uppgår till ca 328 tusen kronor och utbetalas till kommunen som är väghållare.  

Förändringsärenden: Under 2000-talet har enbart enstaka initiativ till förändrad väghållare tagits inom 
Växjö kommun. Detta beror på att här tidigare utförts förändringar vilket medfört ett mer ”uppdaterat” vägnät.  

Inom kommunen finns 157 km statlig väg (14 % av vägnätet) med trafik mindre än 125 fordon/dygn (ådt) och 
51 km statlig väg(4,4 % av vägnätet) med trafik mindre än 50 fordon/dygn (ådt)).31 km av enskild väg med 
statsbidrag har trafik mer än 125 fordon/dygn (ådt) och176 km har trafik mer än 50 fordon/dygn(ådt). 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns ett antal statliga vägar som bör prövas för indragning ur 
allmänt underhåll, att gränsen för väghållningsområdet i Växjö bör justeras m.h.t. bebyggelseutveckling m.m. 
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och att en utökning av det kommunala ansvaret för väghållningen i tätort bör prövas. Det kan också diskuteras 
om inte kommunen skulle kunna ta över bidragsgivning till enskilda vägar. 

 

 

Förhållningssätt till enskilda vägar i pilotkommunerna 

I nedanstående tabell görs en sammanfattande jämförelse mellan de tre pilotkommunernas 
förhållningssätt till enskilda vägar med statsbidrag i resp. utanför tätort. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Storstad, glesbygd och områden med ett tätt statlig vägnät (se även bil. del 4) 

 För att ge en helhetsbild av ämnesområdet och för att möjliggöra generella slutsatser har pilotstudien 
kompletterats med studier i storstadsområden, glesbygd samt områden med ett tätt statligt vägnät . Det som 

  Inom tätort Utanför tätort 
 

Kom-
mun 

Egen 
väghållare 
(enl. 
väglagen) 

Skötsel-
ansvar                

Statsbidrag 
utgår till 

Formellt 
ansvar  

Praktiskt och 
juridiskt 
ansvar  

Kommunalt 
bidrag  

Mullsjö  nej Kommun Kommun Samfällig-
hetsföre-
ning 

Samfällighets-
förening 

10 % 

Värna
mo  

ja Delat, 
kommun- 
samfällig-
hetsföre-
ning 

Samfällighets-
förening 

Samfällig-
hetsföre-
ning 

Samfällighets-
förening 

25 %  

Växjö  ja Kommun Inget bidrag 
(huvudman 
enligt 
detaljplan) 

Kommun 
Samfällighets-
förening 

Kommun 
täcker upp  

 till 100 %,  
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framkommit ligger till grund för iakttagelser och förslag till åtgärder och är ett viktigt led i det fortsatta arbetet 
för att finna rimliga kriterier för avgränsning av väghållningsansvar mellan stat kommun och enskild.  

Väghållningsområde i Storstad: Problematiken är taget ur ett Stockholms perspektiv med den expansion 
och dess tillhörande fritidsbebyggelse som i stor omfattning successivt omvandlas till permanentboende. För 
en del kommuner inom Stockholms län omfattar det kommunala väghållningsområdet hela kommunen som i 
tex Stockholm, Danderyd, Solna m.fl. En del andra kommuner har större kommunalt väghållningsområde än 
tätortens nuvarande utbredning vilket medför att bebyggelsen kan expandera utan att väghållningsområdet 
behöver ändras. 

Det finns också kommuner som har ett litet kommunalt väghållningsområde, där en stor del av tidigare 
fritidsområden nu har omvandlats till permanentboende utanför det kommunala väghållningsområdet (se 
bilaga ex. Vaxholm) 

I takt med en ökad permanent utflyttning till fritidshusområden i bl. a. Stockholms närområden ökar behovet 
av en översyn av befintliga kommunala väghållningsområden samt behov av nya s.k. satellitorter. Vad som 
tydligt framkommit i t ex Vaxholm och Värmdö är att de beslutade gränserna för det kommunala 
väghållningsområdet inte stämmer överens med den utveckling som skett (för snävt tilltaget) och att det finns 
ett behov av justeringar för att inkludera dagens och framtida utvecklingsområden. Av det totala vägnätet 
inom Vaxholms kommun (ca 230 km) finns 62 % inom tättbebyggt område, varav kommunen är väghållare 
för 20 %. Det kommunala väghållningsområdet omfattar endast 29,1 km väg varav 2,5 km statlig väg. För 
mer information se exempelvis ”Vaxholm 2030-en vision för Vaxholms framtida utveckling”.??? 

I jämförelse med kommunerna inom pilotområdet (Mullsjö, Värnamo och Växjö) tar ett flertal kommuner i 
tillväxtområdena kring storstäderna ett betydligt mindre ansvar för den enskilda väghållningen, i en del fall 
inget alls. Därmed ligger ansvaret helt och hållet på de enskilda.  

Glesbygd Tillväxtverket definition för glesbyggd har valts som utgångspunkt och innebär att områden som 
har mer än 45 minuters bilresa till en tätort med över 3000 invånare ska betraktas som glesbygd[1] vilket gör 
att mindre delar av Småland, Öland och Gotland, västra Svealand, bitar av Roslagen och Bergslagen och 
större delen av Norrlands inland faller inom denna definition. Dock tillkommer även öar utan fast 
landförbindelse, t.ex. Koster och Ven.  

För att underlätta våra beräkningar har vi något justerat tillväxtverkets definition Vi har identifierat alla 
tätorter över 3000 invånare och lagt en cirkel med radien 45 kilometer runt dessa. Därefter har alla vägar med 
mindre än 25 fordon/dygn (ådt) sökts ut från NVDB databas (se bifogat material under rubriken 
”storstad/glesbygdtätt statligt vägnät”). Alla vägar som inte finns inom givna tätortsområden har vi klassat 
som lågtrafikerade allmänna vägar inom glesbygd. Väglängden blir totalt ca 85 mil och är fördelat på länen 
Värmland, Gävleborg, Dalarna, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. 

Det finns vägar med varierande längder, allt från vägdelar som är från ca 300 meter upp till vägar med 
maximalt 42,1 kilometer. Flertalet av de allmänna vägarna är korta och går genom t.ex. en by, där det finns en 
ny vägdragning utanför. Det finns också vägar som går till järnvägsstationer där inte tågen längre stannar. De 
längre vägarna har ofta ett fåtal bostadshus och betjänar stora skogsområden. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tillv%C3%A4xtverket�
http://sv.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4tort�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Glesbygd#cite_note-0�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%A5land�
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96land�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gotland�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svealand�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Roslagen�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bergslagen�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Norrland�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Koster�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ven_(%C3%B6)�
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Idag har 27 % av det allmänna vägnätet en trafikmängd på mindre än 125 fordon/dygn(ådt) och 10 % en 
trafikmängd på mindre än 50 fordon/dygn (ådt). I glesbygd har ca 20 % av det allmänna vägnätet mindre än 
50 fordon/dygn (ådt). 

 
Tätt, statligt vägnät: Förekomsten av allmänna vägar varierar kraftigt över landet. Den södra halvan av 
Sverige har ca 75 % av det allmänna vägnätet och norra halvan ca 25 %. Skåne har exempelvis ca 7 gånger så 
tätt statligt vägnät som Norrbotten. Detta kan med stor sannolikhet i huvudsak kopplas ihop med hur den 
befolkningsmässiga spridningen ser ut över landet och räknat till längdmeter väg/invånare finns stora 
geografiska skillnader.  
 
Områden där allmänna vägar ligger förhållandevis tätt finns huvudsakligen i jordbruksområden och då 
förknippat med slättbyggd i Södra Skåne, Varaslätten och Östgötaslätten.  

I områden med ett tätt statligt vägnät är ändå vägarna förhållandevis normalt trafikerade. Endast några få 
vägar har mindre än 50 fordon/dygn (ådt). Dock finns ett förhållandevis stort antal vägar i trafikintervallet 
50-125 fordon/dygn (ådt). 
 
Samlade iakttagelser som grund för utvecklingsmöjligheter 

Nedan ges en sammanfattande bild av vad som framkommit i pilotprojektet. Dessa iakttagelser tillsammans 
med övrigt material ligger till grund för de förslag som redovisas i slutrapporten. 

Kommunal väghållning 

• Kartor utvisande kommunala väghållningsområden har inte aktualiserats och digitala kartor saknas. 
Majoriteten av de kartor som idag tillämpas är ca 20 år gamla, d.v.s. de togs fram i samband med att den 
nationella översynen utfördes i början av 1990-talet. Det är därför svårt att hitta avgränsningar av 
väghållningsområden och den formella väghållningsgränsen på väg. NVDB redovisar oftast den praktiska 
väghållningsgränsen vilken inte alltid överensstämmer med den formella. Dagens kartmaterial är 
svårtillgängligt p.g.a. att de i de flesta fall enbart finns i pappersform av dålig kvalitet. 

• Väghållningsområden i Växjö och Värnamo kommuner har inte förändrats i takt med 
bebyggelseutveckling och utbyggnad av nya vägar. Detta verkar vara ett generellt problem över landet 
men gäller särskilt i storstadsområden och andra tillväxtorter där förändringar av väghållningsgränser inte 
genomförts. Det finns också kommuner som har ett förhållandevis stort väghållningsområde inklusive en 
omfattande landsbygd utanför tätorten. Det finns ingen klar inriktning för när förändring av 
väghållningsgränser bör genomföras.  

• Kommuner har ofta dålig kännedom om vad som gäller för allmän väg inom ett kommunalt 
väghållningsområde beträffande väglag, vägrätt m.m. 

• Kriterier för avgränsning av kommunala väghållningsområden och när kommun bör vara egen väghållare 
är gamla och otydliga. 
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• Det finns kommuner som har ett mycket omfattande väghållningsengagemang i detaljplanerade tätorter 
med enskilt huvudmannaskap. 

• Det finns i tätortssammanhang ett flertal olika gränser som ibland överlappar varandra. Det kan vara svårt 
att hålla reda på dessa gränser utifrån de olika ansvarsområden som de representerar. Se bilaga del 3 sid 3 

• Förutsättningarna för bidrag till enskild väghållning varierar med dagens regelverk beroende på vad som 
gäller i detaljplan. Se skiss över bidragsförutsättningar utifrån planförutsättningar enligt Plan - och 
Bygglagen. Se bilaga del 3 sid 4 samt sid 5-8). Vid kommunalt huvudmannaskap i detaljplan förlorar B-
vägarna rätten till bidrag. Utanför detaljplan men innanför kommunalt väghållningsområde kan bidrag 
utgå. 

• I tätorter varierar det kommunala väghållningsengagemanget stort från att kommunen tar hela ansvaret 
till att enskild samfällighetsförening tar hela ansvaret. Avgörande är oftast huvudmannaskap i detaljplan; 
kommunalt eller enskilt. Det förekommer också att kommuner frivilligt tar helt eller delvis ansvar för 
väghållningen i tätort med enskilt huvudmannaskap.   

Statlig väghållning 

• Väglagen och Trafikverkets tolkning utifrån tidigare fattade beslut i samband med förändringsärendet 
ställer mycket höga krav på trafikering och funktion för att en väg ska tas in i allmänt underhåll medan det 
ställs relativt låga krav för att en väg vid prövning ska få vara kvar som allmän. Detta medför att vi har ett 
stort allmänt vägnät som idag inte skulle tas in som allmän väg. Det finns en hel del allmänna vägar som 
har mindre betydelse för allmän samfärdsel än många enskilda vägar.  

• Många indragningsärenden överklagas till regeringen med långa handläggningstider och besvärliga 
avvägningar som följd. Departementets roll som överklagningsinstans i förändringsärenden har diskuterats 
och ifrågasatts. Länsstyrelsens roll i förändringsärenden har också ifrågasatts. Om länsstyrelse och 
Trafikverkets region inte är överens går ärendet till regeringen för beslut.  

• Det finns olika förutsättningar i landet med ett glest allmänt vägnät inom glesbygdsområden 
företrädelsevis i norra delen av landet och ett tätt allmänt vägnät inom vissa jordbruksområden i södra 
delen av landet. Glesbygden karakteriseras av lite folk och ett glest vägnät såväl enskilt som allmänt. Ofta 
långa vägar med ett fåtal fast boende. 

• Inom områden med ett tätt statligt vägnät har en relativt liten del av de statliga vägarna trafik mindre än 50 
fordon/dygn/ (ådt)t medan en förhållandevis stor andel har trafik mindre än 125 fordon/dygn/(ådt). Drygt 
hälften av det statsbidragsberättigade enskilda vägnätet har trafik mindre än 50 fordon/dygn(ådt) vilket 
motsvarar fördelningen i övriga landet. 

• Ca 300 mil av det totala statliga vägnätet i landet har trafik mindre än 25 fordon/dygn(ådt), ca 1000 mil 
har trafik mindre än 50 fordon/dygn och ca 2700 mil har trafik mindre än 125 fordon/dygn(ådt). 
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• Under tiden projektet ”Översyn väghållaransvar” pågår behandlas enbart externa önskemål om 
förändringar samt ärenden som uppkommer i samband med framtagande av arbetsplan. Andra initiativ till 
förändringar av väghållaransvar vilar i avvaktan på utredningens resultat.. 
 

 
  Enskild väghållning 

 
•  Det finns ett relativt väl fungerande grundsystem för bidragsgivning. Översyn pågår förutveckling av 

vissa delar i ett särskilt projekt.  
 

• Förekomsten av bidrag till s.k. B-vägar (enskilda tätortsvägar inom detaljplan med enskilt 
huvudmannaskap) varierar kraftigt i landet. Avgörande är kommunala beslut inom detaljplan beträffande 
huvudmannaskap (enskilt eller kommunalt) samt olika tidigare tillämpning inom trafikverkets regioner. 

 
• I vissa fall medför olika regler att en enskild väg kan vara uppdelad så att den på olika sträckor växlar 

mellan bidrag, inte bidrag och kommunal väg vilket kan medföra orationell väghållning och en oklar 
ansvarsfördelning. 
 

• Många enskilda vägar med statsbidrag har betydligt mer trafik än en stor del av det allmänna vägnätet. Ca 
800 mil har trafik mer än 125 fordon/dygn (ådt).  

 
• Ca 1900 mil av det enskilda statsbidragsnätet har trafik mindre än 25 fordon/dygn(ådt), ca 4800 mil har 

trafik mindre än 50 fordon/dygn(ådt) och ca 6900 mil har trafik mindre än 125 fordon/dygn(ådt), ca 7500 
mil har trafik mindre än 250 fordon/dygn(ådt) och 200 mil har trafik mer än 250 fordon/dygn(ådt). 
 

• Samtliga kommuner inom pilotområdet ser problem framöver att behålla nuvarande struktur för att sköta 
det enskilda vägnätet som förutsätter stora personliga ideella insatser och ansvar för medverkan i styrelser 
m.m. 
 

• Många kommuner tar stort ansvar för enskilda vägar och ger bidrag utöver det statliga på det 
statsbidragsberättigade vägnätet och ger även bidrag till vissa övriga enskilda vägar för boende med över 
100 meters längd. Ibland tar man även ansvar för väghållningen av hela det statsbidragsberättigade 
enskilda vägnätet. Ibland förekommer det också att kommunerna är bidragsmottagare till enskilda vägar 
trots att man inte har det formella ansvaret. Av de kommuner som lämnat uppgifter till SKL ger 76 % 
bidrag till enskild väghållning. Se bil del 2 sid 9. 

 
• I delar av storstadsområden finns ett lågt engagemang från kommuner i väghållningen på det enskilda 

vägnätet. Det finns också ett relativt omfattande s.k. B-vägnät dvs. tätortsvägar inom detaljplan med 
enskilt huvudmannaskap som får statsbidrag 
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• Kommunerna i pilotområdet framhåller att relationen och stödet från Trafikverket fungerar bra och 
betonar vikten av det fortsätter på nuvarande nivå. En viss oro finns dock med tanke på pågående 
förändringar inom Trafikverket. 

 

Övriga iakttagelser 

• Trafikverkets handbok för handläggning av förändringsärenden är inte längre aktuell. 
 

• Kommunrepresentanterna i referensgruppen uttrycker en bestämd uppfattning att ökat kommunalt 
engagemang i väghållningen förutsätter att kompensation ges för ökade kostnader 

 
  

 

BILAGOR TILL PILOTSTUDIEN  

Del 1 Mullsjö och Värnamo kommuner 

Del 2 Växjö kommun och vissa gemensamma uppgifter 

Del 3 Kommunalt väghållningsområde, gränsproblematik m.m. 

Del 4 Storstad, glesbyggd, tätt vägnät m.m. 
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BILAGOR TILL PILOTSTUDIEN  

 

Del 1. Mullsjö och Värnamo kommuner 

 

Mullsjö kommun 

Väghållare och lågtrafikerade allmänna vägar sid 2 

Högtrafikerade enskilda vägar sid 3 

Kartor över s.k. B-vägar sid 4 

 

Värnamo kommun 

Väghållare och lågtrafikerade allmänna vägar sid 5 

Högtrafikerade enskilda vägar sid 6 

Kartor över s.k. B-vägar tätortsvis sid 7-8 

Karta över kommunalt väghållningsområde sid 9 

Karta utvecklingsområden i översiktsplan sid 10 
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Väghållare och lågtrafikerade allmänna vägar 
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 Enskilda bidragsvägar (B-vägar) inom tätorter i Mullsjö kommun 
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Väghållare och lågtrafikerade allmänna vägar 
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Enskilda bidragsvägar (B-vägar) inom tätorter i Värnamo kommun 
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Värnamo kommunala väghållningsområde 
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Värnamo översiktsplan 
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BILAGOR TILL PILOTSTUDIEN  

 

Del 2. Växjö kommun och vissa gemensamma 

uppgifter 

 

VÄXJÖ KOMMUN 

Väghållare och lågtrafikerade statliga vägar sid 2 

Högtrafikerade enskilda vägar sid 3 

Kommunalt väghållningsområde sid 4 

Översiktsplan sid 5 

 

GEMENSAMMA UPPGIFTER 

Fakta pilotkommuner sid 6-7 

B-vägar, Jönköpings län sid 8 

Uppgifter kommunal väghållning (SKL) sid 9 
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Väghållare och lågtrafikerade statliga vägar 
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Justering av Växjös kommunala väghållningsområde skulle förslagsvis kunna göras i dess södra och 

östra delar p.g.a. bebyggelse i Sansbro samt Södra och Östra länken, se karta nedan 

 

 

Växjös kommunala väghållningsområde 
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Fakta pilotkommuner 

 Mullsjö kn Värnamo kn Växjö kn 

Allmänna vägar (mil) 12  62 81 
Kommunala vägar gator (mil) 6,8 19 39 
Ensk väg m statsbidrag (mil) 10 54 78 
Ensk väg u statsbidrag (mil) 0,7 6,7 (157) st 31 (799 st) 
Större industrier Mindre företag bred 

branschfördelning 
Tillverkningsindustri 

Handel 

Vård och omsorg 

Utbildning 

Vård och omsorg 

Offentlig verks. 

Universitet 

Volvo constr 

Saab combitech  
”B-vägar” 0.,2 1,1 0 

    

 

Kommun km väg med 

ÅDT < 125 

Andel  i det totala 

vägnätet med 

statlig väghållare 

     

        

Mullsjö 49 29%       

Värnamo 184 26%       

Växjö 157 14%       

         

         

Kommun km väg med 

ÅDT < 50 

Andel  i det totala 

vägnätet med 

statlig väghållare 

     

Mullsjö 9 5%       

Värnamo 93 13%       

Växjö 51 4,40%       

         

         

 Vägkategori (mil statlig 

bidragsväg) 

      

 A B C D E F > 125ÅDT > 50ÅDT 

         

Mullsjö 6,9 0,2 2 0,3 0 0,4 0 0,3 

         

Värnamo 44,4 1,1 7,7 0,8 0 0,2 2,1 7,8 

         

Växjö 66,3 0 8,5 2,5 0,3 0,2 3,1 17,6 

         

 A = utfartsväg för fast boende inom 

landsbygdsområde 

 D = väg för det rörliga friluftslivet (> 25 ÅDT) 

 B =  utfartsväg för fast boende inom 

bebyggelseområde (uppsamlingsväg) 

 E = väg för fritidsbebyggelse (minst 25 fritidshus) 

 C = genomfartsväg (> 25 ÅDT)   F = väg för näringslivet (> 25 ÅDT) 
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”B-vägar” i Jönköpings län 
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Uppgifter om kommunal väghållning (SKL statistik 2007) 

Totalkostnad kommunal väghållning (svar från 177 kommuner) 

Drift och underhåll (kkr.)              5 800 000     

Varav 

 Vinterväghållning             1 320 000  

 Beläggningsunderhåll      1 150 000  

 Gatubelysning                   1 450 000 

Investering (kkr.)                              5 633 000 

Varav nyexploatering                      3 718000 

Väglängd kommunala gator           41600 km  

Bidrag till enskilda vägar                    220 000 

Drift och underhåll samt investering  i enskilda vägar    245 000 

Längd enskilda vägar                      15000 km 

Antal kommuner som ger bidrag 135 utav 177 dvs. 76 % 

Total kostnad för vinterväghållning (t kr): 

 Mullsjö kommun 565 t kr 

 Värnamo kommun 4129 t kr 

 Växjö kommun 4101 t kr 

Kommunernas kostnader för drift och underhåll för enskilda vägar (t kr): 

 Mullsjö kommun 439 t kr 

 Värnamo kommun 5090 t kr 

 Växjö kommun 13.235 t kr 

 

Bidrag som kommunerna betalar ut till enskild väghållning (inkl. iståndsättningskostnader)  t kr: 

 Mullsjö kommun 0 t kr 

 Värnamo kommun 10 134 t kr 

 Växjö kommun 24 000 t kr 

Kommunala gator/km (uppgifter från NVDB): 

 Mullsjö kommun 113 km 

 Värnamo kommun 4331 km 

 Växjö kommun u.s. 
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Del 3. Kommunalt väghållningsområde, 

gränsproblematik m.m. 

 

Kännetecken/ motiv för ett rätt avgränsat kommunalt väghållningsområde sid 2 

Gränsproblematik, huvudmannaskap och gränser för bidragsgivning sid 3-4 

Allmänt eller enskilt huvudmannaskap i detaljplan sid 5-8 

Kilometer enskild B-väg länsuppdelad sid 9 

Väglängd per län m.m. sid 9 
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Kännetecken och motiv för ett rätt avgränsat 
kommunalt väghållningsområde 

 

1. Rationellt ur drift- och underhållssynpunkt 

 Kommunen sköter normalt ett mer omfattande gatunät i anslutning till allmänna vägar inom 

planlagt område 

 Ansvaret för allmänna vägar kan integreras med ansvar för nät av ledningar, GC-vägar, 

belysning m.m. vilket ger bättre möjlighet att planera, prioritera och samordna genomförandet 

av olika åtgärder 

 

2. Enklare för allmänheten att förstå vem som sköter vad (stat, kommun, enskild) 

 Innebär en förenkling vid tillstånd, beslut, bygglov m.m. 

 

3. Överensstämmelse med gällande planer (detaljplaner m.m.) 

 Kommunen genomför detaljplanering enligt PBL. Om det inte är statlig allmän väg kan man 

undvika dubbelplanering och prövning enligt både PBL och Väglagen 

 Samhällsplaneringen underlättas av att kommunen har möjlighet att mera självständigt 

hantera hela bebyggelsemiljön inklusive allmän plats med gaturummet 

 

4. Bör ge utrymme för kommande exploateringar m.m. i närtid (4-5 år) 

I kommunens översiktsplanering ingår även infrastrukturplanering där i synnerhet de 

tätortsnära projekten ofta är av stor kommunal betydelse och det underlättar för kommunen att 

ha förfoganderätt över vägnätet i exploateringsområdet. 

 Väghållningsområdet bör hållas aktuellt och ses över i samband med översyn av 

översiktsplaner 
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 Gränsproblematik  X-stad i Y-kommun 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gräns för tätort och vattenvårdsområde redovisas inte i bilden. 

PLANGRÄNS 

Enligt PBL 

 K:N HM 

 

VÄGHÅLLNINGSGRÄNS 

(Myndighetsgräns) 

Enligt Vägkungörelse 

TÄTTBEBYGGT 
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Enligt TrF ÖVERGRIPANDE 
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Allmänt eller enskilt huvudmannaskap i detaljplan? 

Sammanfattning och slutsatser 

Huvudregeln är att huvudmannaskapet för allmänna platser i en detaljplan ska vara kom-
munalt. Den hittillsvarande användningen av enskilt huvudmannaskap i detaljplaner stri-
der ofta mot lagstiftningens avsikt att endast områden med tydlig enskild karaktär 
och/eller industriområden ska planläggas med enskilt huvudmannaskap. Nya plan- och 
bygglagen (PBL) medför ingen ändring i sak, dock kan olika huvudmannaskap numera 
användas inom samma detaljplan.  
 
För att en kommun ska kunna avsäga huvudmannaskapet krävs särskilda skäl. Sådana skäl 
kan vara: 

 Rena fritidsområden utan permanentboende 

 Enskilt huvudmannaskap sedan tidigare i samma område (strävan efter enhetlig 
områdesstruktur) 

 Industriområden 

 Områden i övrigt där de enskilda intressena är övervägande 
 
Ändring av detaljplan, med avseende på huvudmannaskapet, innan genomförandetiden 
har gått ut, kan endast ske vid ny och oförutsedd händelse av stor vikt för allmänheten 
eller om ingen fastighetsägare motsätter sig ändringen. Därefter gäller samma regler för 
ändring och upphävande av detaljplan som för antagande av ny plan.  
 
Det kan även noteras att huvudmannaskapet i omgivande planer/områden är till fördel för 
möjligheten att avsäga sig huvudmannaskapet men enskilt huvudmannaskap på omgivan-
de planer hindrar inte kommunalt huvudmannaskap i nya planer.  

Syfte/avgränsning 

Promemorian ska granska vilka kriterier som finns för en kommun att välja enskilt eller 
allmänt huvudmannaskap i en detaljplan. Vidare undersöks även om det föreligger någon 
skillnad vid framtagande av en ny plan jämfört med att ändra en befintlig plan.  
 
En fråga som har samband med vilket huvudmannaskap som ska användas för allmän 
platsmark är det eventuella införandet av en kommunal väghållningsavgift, något som inte 
är möjligt idag. Frågan om införandet av kommunal väghållningsavgift behandlas dock 
inte i utredningen nedan.  
 

När bestämmelserna och förarbetena gås igenom framgår att problemet är mer komplext än enbart 

frågan om vilket huvudmannaskap som väljs.  

Användningen av kvartersmark istället för allmän platsmark skapar exempelvis även problem men 

frågan utreds inte närmre här.  

Utredning 

Allmänt 

Enligt 6 kap. 26 § i gamla PBL (1987:10) ska kommunen vara huvudman för allmän platsmark om det 

inte finns särskilda skäl till annan ordning. Olika huvudmannaskap inom samma detaljplan var inte 

möjligt. Huvudmannaskapet ska framgå av planen, 5 kap. 4 § gamla PBL: Motsvarande reglering 

återfinns numera i 4 kap. 7 § PBL (2010:900). Det finns dock en skillnad i att det numera är möjligt 
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för kommunen att ange en eller flera allmänna platser i detaljplanen där kommunen inte ska vara 

huvudman.  

 

Anledningen till att det krävs särskilda skäl till att ha annan huvudman än kommun är enligt utredarna 

i propositionen till gamla PBL, att ”kommunerna inte utan vidare skall kunna avsäga sig 

huvudmannaskapet”
1
. Syftet var främst att möjliggöra enskilt huvudmannaskap i fritidsområden där 

det allmänna intresset var lågt.
2
 Inför arbetet med nya PBL föreslog PBL-kommittén i SOU: n att 

kravet på särskilda skäl för annat än kommunalt huvudmannaskap skulle slopas annat än när det 

handlade om fritidsbebyggelse som inte beboddes året runt.
3
 Kommittén ansåg att kommunen alltid 

skulle vara huvudman för platser av tydlig allmän karaktär och enskilt  

huvudmannaskap skulle alltid användas för områden av tydlig enskild  

karaktär.
4
 Det föreslogs även att kommuner skulle kunna vara med i gemensamhetsanläggningar. 

5
 

Anledningen till detta var att enskilt huvudmannaskap visade sig tillämpas i betydligt fler fall än vad 

som förutsågs i förarbetena till plan- och bygglagstiftningen. Regeringen ansåg dock i propositionen 

till nya PBL att konsekvenserna av en ändring av gällande ordning inte var tillräckligt utredda och 

behöll därför bestämmelsen att det krävs särskilda skäl för att ha enskilt huvudmannaskap.
6
 

 

Vad kan då utgöra särskilda skäl till att ha enskilt huvudmannaskap? I SOU 2005:77 finns viss 

utredning rörande huvudmannaskapet i detaljplaner. Med utgångspunkt i SOU: n tog Lantmäteriet 

fram en rapport, 2008:6, ”Huvudmannaskap för allmänna platser i detaljplan”. En av Lantmäteriets 

slutsatser är att enskilt huvudmannaskap är avsett att tillämpas mycket restriktivt och att det är en 

undantagsregel som inte får tillämpas generellt.
7
 Lantmäteriet gör bedömningen att tolkningsutrymmet 

där enskilt huvudmannaskap kan användas i en detaljplan är mycket begränsat och huvudsakligen bör 

tillämpas där det är fråga om områden för fritidsbebyggelse och i vissa fall industriområden. 

Lantmäteriet hänvisar därefter till tidigare utredningar och drar slutsatsen att enskilt huvudmannaskap 

idag främst tillämpas av ekonomiska skäl samt att vissa kommuner strävar efter att lägga så mycket 

som möjligt under enskilt huvudmannaskap som princip.
8
 En mindre genomgång av regeringens beslut 

i slutet av lantmäteriets 

 utredning visar dock på att principen att områden med enskilt huvudmannaskap ska ha ”enskild 

karaktär” upprätthålls.
9
 Lantmäteriet lämnar därefter förslag att lagstiftningen bör ändras så att enskilt 

huvudmannaskap  

endast ska vara möjligt för områden med ”tydlig enskild karaktär”.
10

 

 

I propositionen till nya PBL framförs därefter att enskilt huvudmannaskap har accepterats för ny 

planläggning när det redan finns områden med  

enskilt huvudmannaskap i samma område eller i angränsande områden.
11

 Enskilt huvudmannaskap har 

även använts när kommunen förvärvat mark för allmän platsmark som sedan överlåtits utan vederlag  

till enskilda.
12

 Kommunens inställning till att lämna driftbidrag till enskilda tycks även ha påverkat 

möjligheten att använda enskilt huvudmannaskap vid planläggningen.
13

 

                                                           
1 Prop. 1985/86:1 s. 656.  
2 A.a. s. 657.  
3 SOU 2005:77 s. 561.  
4 A.a. s. 561-562.  
5 A.a. s. 562.  
6 Prop. 2009/10:170 s. 198.  
7 LMV-rapport 2008:6 s. 22.  
8 A.a. s. 22-23.  
9 A.a. s. 26.  
10 LMV-rapport 2008:6 s. 35.  
11 Prop. 2009/10:170 s. 199.  
12 A.a. s. 199.  
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Ändring av detaljplaner 

Av 4 kap. 39 § PBL framgår att: ”en detaljplan får inte ändras eller upphävas före genomförandetidens 

utgång, om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det. Första stycket gäller inte om ändringen 

eller upphävandet behövs  

1. på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte har kunnat förutses vid 

planläggningen, eller 

2. för införande av bestämmelser enligt 18 § första stycket.” 

 

Enligt 5 kap 38 § PBL gäller därutöver samma regler för att ändra eller upphäva en detaljplan som för 

förslag om och antagande av en ny plan.  

Rättsprövade regeringsbeslut 

Rå 2006 not. 21. Sakfrågan rörde bl.a. lämpligheten med enskilt huvudmannaskap. Med hänsyn till att 

det fanns byggnadsplaner i området sedan tidigare och att det fanns ett mål från kommunens sida att 

bevara områdets ”småskalighet” ansåg regeringen att enskilt huvudmannaskap var godtagbart. 

Regeringsrätten upphävde inte regeringens beslut.  

 

Rå 2006 not. 165. Prövningen rörde om kommunen kunde överta huvudmannaskapet för ett område 

delvis utan plan, delvis med enskilt huvudmannaskap. De överklagande ansåg att kommunalt 

huvudmannaskap  

påverkade rådigheten över fastigheterna i så hög grad att det inte var rimligt med kommunalt 

huvudmannaskap. Regeringen ansåg dock att förekomsten av kommunalt huvudmannaskap i delar av 

det aktuella området var tillräckligt för att godta ändringen av huvudmannaskapet i den aktuella 

planen. Regeringsrätten upphävde inte regeringens beslut.  

 

Rå 2006 not.176. De klagande motsatte sig en ändring från enskilt till kommunalt huvudmannaskap. 

Regeringen ansåg dock att, med hänsyn till att syftet var att anpassa området för permanentboende, att 

det inte var olämpligt med kommunalt huvudmannaskap.  

 

Rå 2007 not. 81. Klaganden ansåg bl.a. att en ny detaljplan borde ha kommunalt huvudmannaskap. 

Regeringen hänvisade dock till att omgivande planer hade enskilt huvudmannaskap och avslog 

överklagandet. Regeringsrätten upphävde inte regeringens beslut.  

 

Rå 2007 not. 151. Kommunen hade ändrat huvudmannaskapet i ett antal planer från enskilt till 

kommunalt. Enskilda klagade och anförde bl.a. att ändringen av huvudmannaskap gav kommunen en 

omotiverad rätt att lösa marken. Eftersom ändringen omfattade mer allmän platsmark än den som de 

klagande avsåg samt att olika huvudmannaskap inte var möjligt inom samma plan godtog regeringen 

ändringen av huvudmannaskap. Regeringsrätten upphävde inte regeringens beslut.  

 

Regeringsrättens beslut 2007-06-04 (RegR 1044/2007). Klaganden anförde att huvudmannaskapet i 

detaljplanen borde vara kommunalt eftersom det rörde sig om bebyggelse för permanentboende. 

Regeringen ansåg dock att förekomsten i området av planer med enskilt huvudmannaskap, samt 

omständigheterna i övrigt, räckte som skäl för kommunen att avsäga sig huvudmannaskapet. 

Regeringsrätten upphävde inte regeringens beslut.  

 

Källförteckning 

SOU 2005:77, Får jag lov? Om planering och byggande.  

 

Regeringens proposition 1985/86:1, Förslag till ny plan- och bygglag.  

                                                                                                                                                                                     
13 A.a. s. 199.  
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Regeringens proposition 2009/10:170, En enklare plan- och bygglag.  

 

LMV-rapport 2008:6, Huvudmannaskap för allmänna platser i detaljplan.  

Rättsfall 

Rå 2006 not. 21.  

Rå 2006 not. 165. 

Rå 2006 not. 176.  

Rå 2007 not. 81. 

Rå 2007 not. 151. 

Regeringsrättens beslut 2007-06-04, RegR 1044/2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

Väglängd(meter) per län m.m. 

 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

W X Y Z C D T U AC BD M AB I E F G H K N O S 

Km enskilda B-vägar länsuppdelning 2009 

2010-11-25 enl.Wikipedia Stalig
Län Statlig Kommunal Enskild Okänd Totalt Yta lm/km2 Folkmängd lm/invånare <25 <50 <125 <250 <500
Skåne 7 658 299 5 996 018 21 890 552 1 080 35 545 949 11 027 695 1 241 028 6,17 44 852 29 348297 193 1345572 780
Halland 2 889 471 965 279 12 815 913 16 670 663 5 454 530 299 128 9,66 40 547 10 162215 45 395806 142
Blekinge 1 539 963 773 681 6 852 972 0 9 166 617 2 941 524 153 348 10,04 35 899 7 103900 28 274024 122
Västra Götaland 11 752 404 6 377 648 43 024 174 2 61 154 229 23 942 491 1 578 516 7,45 115 056 74 620795 269 2286594 942
Uppsala 3 394 353 1 120 309 11 870 083 16 384 746 6 989 486 335 274 10,12 34 440 25 191275 76 733900 271
Gotland 1 484 941 169 177 4 125 675 5 779 793 3 140 473 57 343 25,90 921 3 19190 22 248903 94
Sörmland 2 716 595 1 100 025 11 307 576 0 15 124 197 6 060 448 270 369 10,05 18 213 13 110850 50 585594 210
Jönköping 4 645 199 1 839 390 20 252 625 123 26 737 337 10 475 443 336 680 13,80 84 153 28 348827 115 1270960 366
Östergötland 4 569 761 1 726 746 18 363 064 2 24 659 573 10 562 433 429 403 10,64 117 848 32 390630 112 1170500 348
Kronoberg 3 601 677 1 147 415 16 702 172 4 21 451 268 8 458 426 183 774 19,60 94 601 17 351424 79 1015898 269
Stockholm 2 737 830 6 140 067 12 216 523 1 21 094 421 6 490 422 2 046 103 1,34 25 240 22 57872 47 237022 135
Kalmar 4 026 630 1 613 979 20 448 380 649 26 089 639 11 171 360 233 617 17,24 152 127 39 336552 84 894090 237
Örebro 2 936 354 1 348 241 14 333 157 18 617 752 8 517 345 280 067 10,48 54 033 19 214320 45 705748 181
Västmanland 2 144 571 1 136 568 7 538 213 0 10 819 352 6 302 340 252 454 8,49 22 972 14 136858 60 430762 175
Värmland 4 789 960 1 911 897 23 754 967 1 30 456 825 17 583 272 273 462 17,52 121 664 29 506500 105 1318978 307
Västernorrland 5 096 558 1 319 618 25 088 334 31 504 510 21 678 235 242 961 20,98 231 211 60 713255 155 1871034 438
Gävleborg 3 581 382 1 341 957 25 998 215 30 921 553 18 191 197 276 690 12,94 46 787 8 105417 23 526477 102
Dalarna 5 003 767 1 706 903 31 903 957 0 38 614 627 28 194 177 277 238 18,05 246 676 25 501653 78 1183880 217
Västerbotten 9 234 422 1 385 774 38 706 103 0 49 326 300 55 432 167 259 097 35,64 928 342 135 2028390 287 4189283 708
Jämtland 6 002 814 564 799 34 680 507 0 41 248 120 49 443 121 126 654 47,40 126 641 30 799369 139 2195112 396
Norrbotten 8 645 314 1 795 481 34 509 979 0 44 950 774 98 911 87 248 719 34,76 591 657 73 1964160 227 4058274 505

98 452 263 41 480 973 436 383 143 1 864 576 318 243 3 133 880 692
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BILAGOR TILL PILOTSTUDIEOMRÅDET  

 

Del 4. Storstad, glesbyggd, tätt vägnät m.m. 

 

Kommunala väghållningsområden sid 2-4 

Storstadsproblematiken sid 5 

Glesbygdsproblematiken sid 6-9 

Högtrafikerade enskilda vägar sid 8 

Tätt statligt vägnät sid 9-14 
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Vaxholm kommun statlig kommunal enskild totalt varav enskild med statsbidrag 

Väghållare i km  

Totalt   34,3     32,2     163,3     53,6 

Varav i tätort     8,2     28,4        96,1     27,6 
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Glesbygdsproblematiken 
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 Lågtrafikerade statliga vägar 

6 2010-12-11

Glesbyggdsproblematiken
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Högtrafikerade enskilda vägar 

 

 

Enskilda vägar med trafik över 125 Ådt
Totalt alla vägkategorier>125Ådt A-vägar >125Ådt B-vägar >125Ådt C-vägar >125Ådt D-vägar >125Ådt E-vägar >125Ådt F-vägar >125Ådt

Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal

RegionLän Väghållare Vägdelar Km väg VäghållareVägdelar Km väg VäghållareVägdelar Km väg VäghållareVägdelar Km väg VäghållareVägdelar Km väg VäghållareVägdelar Km väg VäghållareVägdelar Km väg
W 150 294 556 81 134 242 21 62 69 30 37 104 7 8 15 19 24 74 23 29 53

X 189 347 739 116 142 465 37 137 83 32 35 95 4 5 16 8 9 27 14 19 53

Y 77 128 186 32 38 64 21 36 35 21 24 40 9 10 11 5 6 17 12 14 19

Z 61 88 145 21 23 54 17 27 24 10 9 15 2 2 5 2 2 5 20 25 43

AC 85 97 254 36 40 85 10 10 37 26 27 74 7 8 19 8 9 33 3 3 5

BD 48 60 122 19 23 52 13 16 24 7 7 10 2 2 7 5 5 21 5 7 8

AB 236 405 689 49 57 129 51 100 114 27 48 89 32 48 78 82 112 219 31 40 59

I 44 69 144 4 5 13 5 13 10 12 16 41 20 24 51 7 7 21 4 4 7

F 115 173 326 38 51 100 10 26 29 54 68 156 6 9 12 1 1 4 16 18 26

G 52 62 154 21 22 70 2 4 4 26 31 72 2 2 3 2 2 3 1 1 3

H 157 201 429 60 75 192 12 12 18 38 48 103 12 14 22 7 8 18 34 44 75

K 84 112 206 49 62 126 13 22 28 16 18 35 4 4 8 2 3 5 2 3 5

M 190 244 416 93 108 199 36 56 68 39 45 85 10 12 26 11 15 29 7 8 8

N 142 232 359 44 60 113 51 94 102 25 34 68 9 12 20 15 23 44 9 9 12

O 411 579 1149 180 208 487 88 170 204 77 97 253 15 15 20 31 32 64 50 57 120

S 108 137 396 68 82 231 2 6 7 22 28 91 2 2 7 4 4 9 14 15 51

C 59 84 190 22 26 78 23 41 62 2 2 11 4 5 12 6 7 20 2 3 6

D 90 115 228 20 22 59 33 42 62 13 17 34 5 4 6 20 24 58 6 6 9

E 100 159 350 55 67 189 25 51 58 10 10 38 5 5 11 10 16 36 10 10 18

T 82 110 249 40 58 159 20 24 33 11 13 33 1 1 3 2 2 6 10 12 17

U 42 49 103 17 19 54 8 9 17 2 2 4 7 7 13 4 5 7 7 7 8

Summa: 2522 3745 7390 1065 1322 3161 498 958 1088 500 616 1451 165 199 365 251 316 720 280 334 605

Andel% 42% 15% 20% 5% 10% 8%

Mitt
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Öst
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Norr
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 Tätt statligt vägnät 

3 2010-12-11

Jordbruksbygdsvägar Skåneslätten

Inom detta område är

den statliga

vägtätheten 

772 löpmeter/km2.  

 

4 2010-12-11

Jordbruksbygdsvägar Västgötaslätten

Inom detta område är

den statliga

vägtätheten 

550 löpmeter/km2.  
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Jordbruksbygdsvägar Östgötaslätten

Inom detta område är

den statliga

vägtätheten 

743 löpmeter/km2.  
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Översyn Väghållaransvar Bilaga 4  
Systemanalys. Avgränsning statlig/kommunal väghållning 
  
 
Bakgrund 
 
Vägnätet består av allmänna vägar, gator och enskilda vägar. Allmän väg definieras i 
väglagen från 1971 enligt följande  
 
”Allmän väg är, förutom väg som anläggs enligt denna lag eller enligt lagen förändras till 
allmän, sådan för allmän samfärdsel upplåten väg som av ålder ansetts som allmän eller enligt 
äldre bestämmelser anlagts som eller förändrats till allmän och som vid denna lags 
ikraftträdande hålls av staten eller en kommun.” 
Stat eller kommun är väghållare för allmänna vägar. Regeringen kan besluta att en kommun 
skall vara väghållare för allmänna vägar inom kommunen eller vissa delar eller vägar inom 
kommunen.  
Inom tätorter med detaljplan finns gator som utgör allmän plats. För dessa svarar normalt 
kommunen för väghållningen. En kommun kan besluta om att detaljplanområdets fastigheter 
skall ansvara för väghållningen inom detaljplanens område, vilket kallas enskilt 
huvudmannaskap för allmän plats. 
 
Enskild väg är väg som inte är allmän eller gata. Väghållare för enskilda vägar är de 
fastigheter som har nytta av vägarna. För förvaltningen av dessa svarar ofta någon form av 
organisation, samfällighetsförening eller delägarförvaltning, som omfattar berörda 
fastighetsägare. Delar av det enskilda vägnätet kan under vissa villkor få bidrag till 
väghållningen från stat och/eller kommun. 
 
Staten ansvarar idag för ca 10 000 mil allmänna vägar och kommunerna ansvarar för knappt  
5 000 mil gator och vägar. Det finns ca 43 000 mil enskilda vägar varav ca 7 500 mil har 
statsbidrag. 
 
Frågan om väghållningen i kommuner och kommunernas tätorter har tagits upp i flera statliga 
utredningar. I SOU 1987:25 Ökat kommunalt väghållningsansvar och nya 
finansieringsmöjligheter gör utredaren bland annat följande analys 
”I tätorter, där det finns en lokal (i regel kommunal) kompetent väghållningsorganisation 
etablerad vid sidan av den statliga, bör kommunerna få ett ökat ansvar för väghållningen. 
Staten bör här endast svara för de ”övergripande” trafiklederna. Jag föreslår således att 
kommunerna får ett mera renodlat huvudansvar för väghållningen i tätorter – med undantag 
för ett överordnat statligt vägnät.” 
 
”För hela det övriga allmänna väg- och gatunätet inom tätort bör kommunerna ha 
huvudansvaret. Det viktigaste motivet är strävandena (bland annat uttryckta i den nya plan- 
och bygglagen, PBL) att ge kommunerna det samlade ansvaret för planering och 
genomförande av markanvändning och byggande. Med det ökade kommunala 
väghållningsansvaret följer också bättre möjligheter för kommunerna att ta över ansvaret för 
stora delar av den nuvarande enskilda väghållningen i tätorter. Därmed kan statsbidragen till 
dessa vägar slopas.” 
 
Liknande tankegångar har man varit inne på i tidigare utredningar 
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• Kommunal och enskild väghållning, SOU 1977:12 
• Kommunernas väghållning, SOU 1977:65 
• Ökat kommunalt väghållningsansvar, Ds Kn 1979:3 
• Bidragsvägar – System och statsbidrag för kommunal väghållning, Ds K 1981:4 

 
 Den nuvarande uppdelningen av väghållningsansvaret mellan stat, kommun och enskilda 
bygger på de bestämmelser som infördes vid vägväsendets förstatligande år 1944. Sedan dess 
har det varit kommunerna som skött gatuhållningen i städerna och större tätorter. I områden 
som planlagts med stadsplan har kommunen automatisk skyldighet att svara för 
gatuhållningen. I mindre tätorter och byar liksom i utkanten av större tätorter och städer gäller 
ofta byggnadsplaner och ansvaret för väghållningen ligger mestadels på fastighetsägarna och 
organiserades tidigare ofta i vägföreningar eller vägsamfälligheter. Från och med 1998 
regleras den privata väghållningen av anläggningslagen (SFS 1973:1165) och lagen om 
förvaltning av samfälligheter (SFS 1973:1150).  
 
 I samband med vägväsendets förstatligande 1944 infördes ett statsbidrag till städerna, som 
var egna väghållare, för att sköta väghållningen för större genomfartsleder och övriga 
allmänna vägar inom städerna. Från början fick kommunerna ett statsbidrag som motsvarade 
95 % av beräknad kostnad. Bidraget minskades efterhand i omfattning och 1992 inordnades 
det i det gemensamma statliga bidraget till kommuner. I samband med detta fick staten 
ansvaret för de viktigaste genomfartslederna i städer och större tätorter, i första hand riksvägar 
och genomgående primära länsvägar, I mindre tätorter och byar har staten hela tiden haft 
ansvar för genomfartslederna och övriga allmänna vägar även om de varit länsvägar. 
 
Dagens bidragssystem och finansieringen av både kommunal väghållning och enskild 
väghållning är komplexa och fungerar med stor variation från kommun till kommun. I 
samband med kommunsammanslagningsreformen tog många kommuner under 1960-talet och 
början på 1970-talet över skötseln av tätorternas vägar. Detta var en följd av att mindre 
kommuner, med byggnadsplaner och enskilt huvudmannaskap, slogs samman med större 
kommuner, med stadsplaner och kommunalt huvudmannaskap. Om man inte gjorde på detta 
sätt så har kommunerna gett bidrag på varierande sätt till de enskilda väghållarna i tätort och 
på landsbygd. Eftersom staten också ger bidrag till enskilda väghållare som uppfyller vissa 
kriterier finns det idag olika finansieringsmöjligheter och sätt att sköta väghållningen. Detta 
skapar diskussioner om rättvisa och skapar dessutom oklarheter för medborgarna om vem 
som ansvarar för vad när det gäller väghållningen.  
 
I en enkät från 2005 undersökte SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) kommunernas 
bidragssystem till enskilda vägar. Totalt svarade 247 kommuner. Av dessa gav 223 
kommuner (90 %) bidrag eller skötte enskilda vägar. 24 kommuner (10 %) vare sig skötte 
eller gav bidrag till enskilda vägar.  

• 68 % gav bidrag till enskilda vägar som också fick statsbidrag 
• 55 % gav bidrag till enskilda vägar som inte fick statsbidrag 
• 29 % skötte enskilda vägar 
• 4 % skötte enbart vinterväghållning för enskilda vägar. 

Förutom variationer i bidragens storlek och form varierar också sättet att betala ut bidragen. 
 
Flera statliga utredningar har uppmärksammat problemen och gett förslag om lösningar.  
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Analys av väghållning i kommuner 
 
Av landets 290 kommuner är idag 203 egna väghållare, vilket innebär att de kan vara 
väghållare för allmänna vägar som ligger inom ett kommunalt väghållningsområde Det finns 
inga exakta kriterier för när en kommun skall vara egen väghållare. Den senaste stora 
översynen skedde i början av 1990-talet och byggde på SOU 1987:25 Ökat kommunalt 
väghållningsansvar och nya finansieringsmöjligheter. Denna utredning låg till grund för 
regeringens proposition 1987/88:50 vari följande rekommendationer gavs 
”Kommunerna skall ges ett ökat ansvar för väghållningen i de större tätorterna. Ytterliggare 
omkring 80 kommuner skall förordnas till väghållare enligt väglagen 1971:948” 
 
Via överläggningar med berörda kommuner föreslogs att ett 80-tal nya kommuner skulle bli 
egna väghållare vilket också regeringen sedan beslutade.  
 
 Idag har vi följande fördelning av väghållande respektive icke väghållande kommuner  
 

 

 
Tre kommuner som inte är egna väghållare har mer än 15 000 invånare (Ale, Orust och 
Tjörn). Övriga kommuner som har mer än 15 000 invånare, 147 st, är egna väghållare. 
Som synes finns ett intervall, från 9 000 till 15 000 invånare i kommunen, där det förekommer 
ett antal kommuner som är egna väghållare och ett antal kommuner som inte är egna 
väghållare. 
I Örebro län (T) och Värmlands län (S) har man gått längst när det gäller att göra mindre 
kommuner till egna väghållare. T län har 4 kommuner som är mindre än 10 000 invånare och 
som är egna väghållare, Hällefors, Karlskoga, Laxå och Ljusnarsberg. S län har 3 kommuner 
som är mindre än 10 000 invånare och som är egna väghållare, Grums, Eda och Storfors.  
Minsta centralorter i kommuner som är egna väghållare är Storfors och Charlottenberg i 
Värmland (S) och Broby i Skåne län (LM) som alla har mellan 2 000 till 3 000 invånare. 
 
Till län som har flest kommuner som inte är egna väghållare och som har mer än 10 000 
invånare hör Västra Götaland (OPR) som har 9 kommuner i denna kategori, Ale, Orust, Tjörn, 
Lilla Edet, Tanum, Tranemo, Vårgårda, Svenljunga och Munkedal, och Jämtlands län (Z) som 
har 5 kommuner i denna kategori, Krokom, Strömsund, Härjedalen, Järpen och Ånge. 
 

Invånarantal i kommunen Egna väghållare Ej egna väghållare 
> 15 000 147 3 

14 000 – 15 000 7 4 
13 000 – 14 000 5 3 
12 000 – 13 000 10 4 
11 000 – 12 000 8 4 
10 000 – 11 000 10 9 
9 000 – 10 000 7 12 
8 000 – 9 000 2 6 
7 000 – 8 000 2 7 
6 000 – 7 000 1 12 
5 000 – 6 000 1 10 

< 5 000 3 13 
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Som synes finns det ett stort spann med kommuner med likartade invånarantal med olika 
väghållningsansvar. Detta kan i det enskilda fallet möjligtvis vara motiverat på grund av olika 
förutsättningar men generellt kan det också uppfattas som orättvist. Den gällande Plan- och 
bygglagen, PBL, understryker det decentraliserade ansvaret för planläggning och 
genomförande från stat till kommun och det kommunala självstyret. Det är också angeläget att 
ha en bra avgränsning mellan övergripande beslut och beslut som bör fattas på lokal och 
regional nivå. Ett kommunalt huvudansvar för väghållningen i tätorter ger också större 
möjligheter till samordning mellan bebyggelse- och trafikmiljö. Den fortsatta urbaniseringen 
har också bidragit till att nuvarande ansvarsförhållande har blivit mer och mer otidsenligt.  
 
 
Förslag 
 
Mot bakgrund av tidigare utredningar och den fortsatta urbaniseringen blir det naturligt att 
fortsätta utvecklingen mot att kommunerna tar över ett större ansvar för väghållningen i 
tätorter. Det underlättar också för medborgarna att förstå vem som har ansvar för 
väghållningen då det för de flesta framstår som naturligt att kommunen sköter vägar och gator 
i tätorten.  
 
Detta leder till följande förslag: 
 

• Alla kommuner blir egna väghållare. Efter utredning kan möjligtvis de allra minsta 
kommunerna undantas om det visar sig mest lämpligt. Konsekvensen blir att 87 nya 
kommuner blir egna väghållare eventuellt med något undantag. 

 
• Kommuner som blir egna väghållare blir väghållare för alla tätorter inom kommunen 

om det finns detaljplaner i tätorten. Dock förblir Trafikverket väghållare för uppenbara 
genomfarter som inte lämpligare sköts av kommunen. Alla kommuner som blir 
väghållare skall skapa väghållningsområden runt tätorter som innehåller detaljplaner. 
Kommunerna har kvar rätten enligt PBL att i detaljplan i undantagsfall besluta att 
väghållningen inom detaljplan skall skötas av en samfällighet om detta är lämpligt. I 
samband med översyn av väghållningsområdena i kommuner som redan idag är egna 
väghållare skall samma som ovan gälla för dessa kommuners tätorter.  

 
• Med hänsyn till kommunens ansvar för detaljplanelagt område och föreslagen 

fördelning av väghållningsansvar mellan stat och kommun kan man också tänka sig att 
statsbidrag inte utgår till enskild väg inom kommunalt väghållningsområde. I så fall 
bör kommunerna pröva om aktuella enskilda vägar har den betydelse inom tätorten att 
kommunen bör ta ansvar för väghållningen.  

 
Förslaget att kommunerna skall skapa väghållningsområden för alla tätorter kan möjligtvis 
ersättas av någon annan form av gränsdragning som till exempel att utnyttja gränsen för 
tättbebyggt område. Detta måste utredas mera i detalj i nästa skede. 
 
Konsekvenser 
 
För att beskriva vad förslaget får för konsekvenser har vi översiktligt på olika sätt studerat vad 
som blir resultatet. I ett första skede studerades hur utfallet skulle kunna bli i de 
referenskommunerna Växjö, Värnamo och Mullsjö kommuner. Med hjälp av Lantmäteriets 
kartdatabas som beskriver bland annat planlagda områden se exempel i bilaga 1 och 
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Trafikverkets GIS kartor som beskriver vägnätet, se exempel i bilaga 2, har kommunernas 
tätorter gåtts igenom och en översiktlig analys gjorts av vilket förändrat väghållningsansvar 
man skulle kunna tänka sig utifrån kriterierna som summariskt beskrivits ovan och som mera 
detaljerat varit följande. Det förutsatta väghållningsområdet har i princip begränsats av det 
planlagda området i varje tätort. Väghållningsansvaret för allmänna vägar innanför 
väghållningsområdet har lagts på kommunerna bortsett från de övergripande vägarna till vilka 
har räknats riksvägar och primära länsvägar och i mindre tätorter uppenbara genomfartsvägar 
även om de inte varit riksvägar eller primära länsvägar. Enskilda vägar med statsbidrag 
innanför väghållningsområdet har överförts till kommunal väghållning. Resultatet av detta har 
blivit följande, 
  
Kommun Från stat till kommun  

(km) 
Från enskilt till kommun 

(km) 
Växjö 15 3 
Värnamo 13 12 
Mullsjö 12 3 
  
Växjö kommun, 83 200 invånare, och Värnamo kommun, 32 900 invånare, är idag egna 
väghållare vilket Mullsjö kommun, 7 000 invånare, inte är. Se även bilaga 3. 
 
För att, innan ett första försök att generalisera uppgifterna, få ytterligare underlag 
kompletterades utredningsmaterialet med några ytterligare kommuner som undersöktes på 
motsvarande sätt. De kommuner som valdes var Osby kommun, 12 700 invånare, i Skåne och 
som är egen väghållare och Lessebo kommun, 8 100 invånare, i Småland och som inte är egen 
väghållare. Resultatet blev följande. 
 
Kommun Från stat till kommun 

(km) 
Från enskilt till kommun 

(km) 
Osby 7 0 
Lessebo 13 0 
 
För ytterligare detaljer, se bilaga 4. 
 
För att göra en första uppskattning av konsekvenserna för hela landet fick de framtagna 
kommunerna representera landet enligt följande. 
 
Växjö fick representera de största kommunerna > 50 000 invånare, Värnamo kommunerna 
mellan 20 000 – 50 000 invånare, Osby väghållande kommuner mellan 0 – 20 000 invånare 
och Mullsjö och Lessebo icke väghållande kommuner mellan 0 – 20 000 invånare.  
 
Resultatet av dessa antagande blir följande 
 
 
Kommunkategori Antal kommuner Överfört från stat till 

 kommun/kommun (km) 
Summa 

(km) 
> 50 000 46 15 690 
20 000 – 50 000 73 12 876 
0 – 20 000 väghållande 84 7 588 
0 – 20 000 ej väghållande 87 12 1044 
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Summerat ger detta att ca 320 mil allmänna vägar överförs från stat till kommun. Till detta 
skall, om man så beslutar, läggas de enskilda vägar som hamnar innanför kommunernas  
väghållningsområde. Dessa består i stort av de så kallade B-vägarna som totalt utgör ca 170 
mil plus uppskattningsvis ytterligare 30 mil andra kategorier enskilda vägar.  
 
För att få bättre precision i bedömningarna har utredningen gått vidare med olika 
kontrollåtgärder. 
Första steget har varit att utöka antalet undersökta kommuner för att få större representativitet. 
I urvalet av nya kommuner har valts att ta med de kommuner som ingått i SKL:s utredning 
från 2010 angående kommunernas vägstrategier. Denna utredning hade som syfte att få en 
överblick och beskriva möjliga utvecklingsvägar eller strategier för kommunerna vad avser 
kommunen som väghållare och kommunernas relation till statlig och enskild väghållning. 
Dessa kommuner är Lund, Sundsvall, Norrtälje, Borlänge, Tyresö, Värmdö, Säffle, Filipstad, 
Hylte, Älvsbyn, Torsås och Orsa. Urvalet synes i någon mån representera varierande 
förutsättningar. Här finns representerat kommuner från norr till söder, storstadskommuner, 
större och mindre kommuner. Det måste dock tilläggas att det är svårt att hitta en metod som 
med stor säkerhet kan visa det säkra utfallet av förändrade förutsättningar för den kommunala 
väghållningen. I denna förstudie är det rimligare att försöka få fram en storleksordning på 
förändringarna för att bland annat kunna uppskatta de ekonomiska konsekvenserna av ändrade 
regler. I ett nästa steg får man gå vidare och mera i detalj utreda konsekvenserna och vid ett 
genomförande måste man med respektive kommun gå igenom de helt lokala förhållandena 
och förutsättningarna innan nya väghållningsområden läggs fast och detaljer regleras.  
De utvalda kommunerna har gåtts igenom på motsvarande sätt som referenskommunerna och 
resultatet kan sammanfattas i följande tabell. 
 
Kommun Invånare Egen väghållare Tillkommer statlig 

väg (km) 
Tillkommer enskild 

väg (km) 
Lund 111 700 ja 11 3 
Sundsvall 96 100 ja 6 12 
Norrtälje 56 300 ja 7 19 
Borlänge 49 500 ja 2 0 
Tyresö 43 200 ja 0 49 
Värmdö 38 800 ja 8 49 
Säffle 15 500 ja 4 2 
Filipstad 10 100 ja 5 3 
Hylte 10 100 nej 21 4 
Älvsbyn 8 300 nej 8 0 
Orsa 6 900 nej 19 0 
Torsås 6 900 nej 9 0 
 
För detaljer, se bilaga 5. 
Några noteringar kan göras utifrån resultatet. Kommuner nära Stockholm som Tyresö och 
Värmdö har en stor andel enskilda vägar som kommer att falla in i kriterierna för att bli 
kommunala. Detta beror sannolikt på att det pågår en utveckling av permanentboende i 
attraktiva sommarstugeområden nära storstäderna, vilket gör att de uppfyller kravet på att vara 
tätorter.  
För att se hur förslaget att alla kommuner skall bli egna väghållare slår för de allra minsta 
kommunerna följer här nedan en tabell över de 10 minsta kommunerna och hur utfallet skulle 
kunna tänkas bli i dessa. 
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Kommun Län Invånare Egen 
väghållare 

Tillkommer 
statlig väg 
(km) 

Tillkommer 
enskild väg 
(km) 

Norsjö AC 4 300 nej 6 0 
Munkfors S 3 800 nej 5 5 
Ydre E 3 700 nej 1 0 
Överkalix BD 3 600 nej 6 0 
Malå AC 3 200 nej 1 0 
Arjeplog BD 3 100 nej 5 0 
Åsele AC 3 000 nej 3 0 
Dorotea AC 2 900 nej 1 0 
Sorsele AC 2 700 nej 2 0 
Bjurholm AC 2 400 nej 1 0 
Medel  3 300 nej 3 0 

 
Förutom detta har ytterligare tre kommuner analyserats nämligen Mjölby, Vaggeryd och 
Markaryd. 
En sammanställning av alla observationer ger följande tabell. 
 
Kommun Invånare Egen väghållare Tillkommer statlig  

väg (km) 
Tillkommer enskild 
väg (km) 

Lund 111 700 ja 11 3 
Sundsvall 96 100 ja 6 12 
Växjö 83 200 ja 15 3 
Norrtälje 56 300 ja 7 19 
Borlänge 49 500 ja 2 0 
Tyresö 43 200 ja 0 49 
Värmdö 38 800 ja 8 49 
Värnamo 32 900 ja 13 12 
Mjölby 25 900 ja 13 0 
Säffle 15 500 ja 4 2 
Vaggeryd 13 100 nej 15 0 
Osby 12 700 ja 7 0 
Filipstad 10 100 ja 5 3 
Hylte 10 100 nej 21 4 
Markaryd 9 600 nej 17 1 
Älvsbyn 8 300 nej 8 0 
Lessebo 8 100 nej 13 0 
Mullsjö 7 000 nej 12 3 
Orsa 6 900 nej 19 0 
Torsås 6 900 nej 9 0 
10 minsta 3 300 nej 3 0 
 
 
Värdena ovan kan med hjälp av regressionsanalys användas för att göra uppskattningar av hur 
resultatet skulle bli för hela landet. Uppskattningen visar att för de 87 nytillkommande väg-
hållande kommunerna blir medelvärdet att de får överta ca 13 km statlig väg per kommun. 
För de 200 väghållande kommunerna (Stockholm, Göteborg och Malmö undantagna) blir de 
tillkommande statliga vägarna i medel 6 km per kommun. Summerat ger detta att de nya 
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föreslagna reglerna innebär att totalt ca 240 mil statlig väg överförs till kommunal 
väghållning. Till detta skall, om man så beslutar, läggas de ca 170 mil enskilda B-vägarna 
som också överförs till kommunal väghållning plus de ytterligare ca 30 mil enskilda vägar 
som inte är B-vägar men som hamnar innanför en kommuns väghållningsområde. 
Den nya uppskattningen ger alltså till resultat ca 80 mil mindre del statlig väg som överförs 
till kommunal väghållning än i den första uppskattningen 
 
Om vi utgår från att det är en rimlig uppskattning att de nya reglerna skulle innebära att 240 
mil statlig väg och 200 mil enskild väg överförs till kommunal väghållning återstår att 
beräkna vad detta innebär för ekonomiska konsekvenser. Nedan följer ett antal olika 
ingångsvärden för att försöka uppskatta dessa kostnader. 
 

• SKL har tidigare redovisat statistik över kommunernas kostnader för gatuhållning. 
Senaste fullständiga statistik redovisar kostnader för år 2007. Om man analyserar 
statistiken finner man att mediankostnaden för vinterunderhåll, beläggningsunderhåll 
och övriga driftkostnader i de redovisade kommunerna ligger på ca 70 kr/m gata med 
en spridning på mellan 19 och 340 kr/m. 

• Trafikverkets kostnader för drift och underhåll av hela det statliga vägnätet var 2010 
enligt Trafikverkets årsredovisning i genomsnitt ca 65 kr/m väg.  

• Vid en analys av kostnaderna för att underhålla och sköta de så kallade enskilda B-
vägarna kommer man fram till att de totalt kostar ca 30 kr/m att sköta. I statliga bidrag 
utbetalas till dessa ca 10 Mkr i driftbidrag och ca 5 Mkr i särskilda driftbidrag. 
Resterande delar upp till totalkostnaden betalas redan idag av kommuner till stor del. 

• Med underlag från upphandlade driftkontrakt hos Trafikverket görs bedömningen att 
en gata med 8 meter belagd bredd med GC-bana kostar ca 30 kr/m att sköta. 

 
Som synes finns det inte en entydig bild av kostnaderna för att sköta aktuell typ av gata/väg. 
Om man utgår från en medelkostnad på 50 kr/m plus-minus 20 kr/m blir kommunernas 
merkostnader för att sköta de överförda 240 milen statlig väg 120 Mkr plus-minus 50 Mkr. 
Till detta skall läggas kostnaderna för att ta över de så kallade enskilda B-vägarna plus de 
ytterligare bidragsvägarna som ligger inom väghållningsområden, vilket för kommunerna 
totalt innebär ytterligare ca 20 Mkr. Den totala kostnadseffekten skulle alltså bli att 
kommunernas kostnader för väghållning ökar med ca 140 Mkr plus-minus 50 Mkr. 
 
Med utgångspunkt från tidigare framräknade medelvärden innebär detta i medeltal följande 
 

• Väghållande kommuner får i genomsnitt en ökad kostnad för gatuhållning av 
överförda allmänna vägar på ca 300 000 kr. Till detta skall, om man så beslutar, 
läggas ökade kommunala kostnader för att överta väghållningen av enskilda vägar 
innanför de kommunala väghållningsområdena med i genomsnitt 100 000 kr per 
kommun. 

• Nytillkomna väghållande kommuner får i genomsnitt en ökad kostnad för 
gatuhållning på ca 650 000 kr.  

 
 
Genomförande 
 
Att genomföra en förändring av väghållningsansvaret som innebär att inriktningen skall vara 
att kommunerna skall svara för väghållningen i tätorter fordrar sannolikt beslut av riksdagen 
och sedan ett regeringsuppdrag till Trafikverket att genomföra förhandlingar med 
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kommunerna om detaljerade gränser för väghållningsområden i tätorter och slutligen beslut av 
regeringen efter förslag från Trafikverket. Efter ett sådant regeringsbeslut kan Trafikverket 
fatta beslut om löpande justeringar av väghållningsgränser efter uppkomna behov. Det kan 
noteras att det känns angeläget att få till stånd en process som mera löpande innebär att 
väghållningsgränserna ses över. Detta kan ske genom att man ställer krav på att man i 
samband med revideringar av kommunernas översiktsplaner också skall se över 
väghållningsgränserna. 
 
Om en förändring av väghållningsansvaret också skall innefatta att de statliga bidragen till 
enskilda vägar inom kommunernas väghållningsområden skall upphöra så bör detta kunna ske 
genom beslut om förändring av förordningen om statsbidrag till enskild väghållning. I denna 
kan man förordna att statsbidrag inte ges till enskilda vägar inom kommunalt 
väghållningsområde. Kommunerna får därefter själva ta ställning till om man skall göra 
detaljplaneändringar som innebär att kommunen blir ansvarig för väghållningen av 
tillkommande enskilda vägar eller om man fortsätter att låta samfälligheter sköta de enskilda 
vägarna eventuellt med bidrag från kommunen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
       

 
 
 
 
 
’ 
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Bilaga 1 

2 2012-01-26

Bredaryd

 
 
 
 
      Bilaga 2 

3 2012-01-26

Bredaryd
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1 2012-02-03

Förändrad väghållning, Mullsjö kommun, förslag

Ort Invånare Statlig Enskild
(2005-12) - Kommunal - Kommunal

Mullsjö 5 508 9,9 1,8
Sandhem 706 2,1 1,6

Summa 12,0 3,4
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1 2012-02-03

Förändrad väghållning, Värnamo kommun, förslag        Bilaga 3 

Ort Invånare Statlig Enskild
(2009) - Kommunal - Kommunal

Värnamo 18 616 ?
Bredaryd 1 417 1,0 2,6
Forsheda 1 455 3,5
Bor 1 273 1,0 3,7
Rydaholm 1 539 3,7 3,5
Horda 366 1,5 0.6
Hånger 360 0,4 1,1
Kärda 334 1,5
Lanna 341 1

Summa 12,6 11,5 + ?
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     Bilaga 4 
 
 
Kommun Tätort Invånare Detalj- Tillkommer Tillkommer 

   
plan statlig väg km enskild väg km 

Osby 
     12 700 Osby 7 200 ja 0 0 

 
Lönsboda 1 900 ja 4,9 0 

 
Killeberg 600 ja 2,4 0 

Lessebo 
     8 100 Lessebo 2 600 ja 2,4 0 

 
Hovmantorp 3 000 ja 5 0 

 
Kosta 950 ja 3 0 

 
Skruv 500 ja 2,3 0 
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 Bilaga 5 
 
                                                  
 
 Tätort Invånare Detalj- Tillkommer Tillkommer       

   
plan statlig väg km enskild väg km 

Borlänge  Egen väghållare* 
    49 500 Borlänge* 39 900 ja 0 0 

 
Ornäs* 1 094 ja 1,5 0 

 
Torsång 685 ja 0 0 

 
Halvarsgården 347 nej 0 0 

 
Idkerberget 321 nej 0 0 

 
Repbäcken 230 nej 0 0 

 
Norr Amsberg 227 nej 0 0 

   
Summa 1,5 0 

      Filipstad Egen väghållare* 
    10 100 Filipstad* 6 022 ja 0 1,4 

 
Lesjöfors 1 062 ja 1,1 0 

 
Nykroppa 846 ja 3,7 1,1 

 
Persberg 313 ja 0 0 

 
Nordmark 225 ja 0 0 

   
Summa 4,8 2,5 

      Hylte 
     10 100 Hyltebruk 3 742 ja 7,7 4,1 

 
Torup 1 239 ja 5,2 0 

 
Unneryd 760 ja 2,9 0 

 
Rydöbruk 385 ja 2,9 0 

 
Landeryd 372 ja 2,4 0 

 
Kinnared 297 ja 0 0 

   
Summa 21,1 4,1 

      Lund Egen väghållare* 
    111 700 Lund* 82 800 ja 0 0 

 
Södra Sandby 6 100 ja 5,5 0 

 
Dalby* 5 708 ja 0 1,2 

 
Veberöd* 4 062 ja 0 2,2 

 
Genarp 2 892 ja 2,3 0 

 
Stångby 1 218 ja 0 0 

 
Idala* 738 ja 0 0 

 
Torna Hällestad 584 ja 1,2 0 

 
Revingeby 546 ja 1,7 0 

   
Summa 10,7 3,4 
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Kommun Tätort Invånare Detalj- Tillkommer Tillkommer 

   
plan statlig väg km enskild väg km 

 
Egen väghållare* 

    56 300 Norrtälje* 17 275 Ja 0 4,5 

 
Rimbo 4 629 ja 0,4 0 

 
Hallstavik* 4 530 ja 

  
 

Älmsta 1 097 ja 1,4 0,6 

 
Edsbro 488 ja 0 1,2 

 
Bergshamra 749 ja 0 3,9 

 
Svanberga 501 ja 0 1,1 

 
Rånäs 428 ja 1,4 0 

 
Herräng 422 ja 2,1 6,9 

 
Skebobruk 282 ja 0 0 

 
Södersvik 281 ja 0 0 

 
Östhammar 255 nej 0 0 

 
Grisslehamn 249 ja 0 0 

 
Finsta 244 ja 0 0 

 
Söderbykarl 231 ja 0 0 

 
Riala 215 nej 0 0 

 
Spillersboda 300 ja 1,2 1,1 

   
Summa 6,5 19,3 

      
      Orsa Orsa 5 378 ja 19,2 0 

6 900 Skattungabyn 266 nej 0 0 

   
Summa 19,2 0 

      
 

Egen väghållare* 
    Sundsvall Sundsvall* 50 712 ja 0 0 

96 100 Vi* 4 757 ja 0 1,0 

 
Matfors 3 239 ja 4,8 4,6 

 
Johannedal* 2 592 ja 0 0 

 
Kvissleby 2 633 ja 1 2,9 

 
Stockvik 2 165 ja 0 0 

 
Sundsbruk* 2 098 ja 0 3,8 

 
Njurundabommen 1 959 ja 0 0 

 
Skottsund 1 052 ja 0 0 

 
Stöde 543 ja 0,5 0 

 
Indal 666 ja 0 1.0 

 
Liden 269 ja 0 0 

      
   

Summa 6,3 12,3 
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Kommun Tätort Invånare Detalj- Tillkommer Tillkommer 

   
plan statlig väg km enskild väg km 

Säffle 
Egen väghållare* 
Säffle*      9 156 ja 0 1,6 

15 500 Svaneholm 530 ja 2,9 0 

 
Värmlandsbro 514 ja 0,8 0 

 
Nysäter 157 ja 0 0 

   
Summa 3,7 1,6 

      
      Torsås Torsås 1 829 ja 5,4 0 

6 900 Bergkvara 974 ja 3,5 0 

 
Söderåkra 963 ja 0 0 

   
Summa 8,9 0 

      
 

Egen väghållare* 
    Tyresö Tyresö, Bollmora* 36 483 ja 0,0 5,8 

43 200 Brevikshalvön 1 556 ja 0,0 31,6 

 
Raksta 537 ja 0,0 11,6 

   
Summa 0,0 49,0 

      
 

Egen väghållare* 
    Värmdö Gustavsberg* 9 422 ja 0 0 

38 800 Hemmesta* 3 224 ja 0 4,7 

 
Skeppsdalsström 1 393 ja 0 14,7 

 
Mörtnäs* 1 052 ja 0 2,2 

 
Djurö 996 ja 0 0 

 
Brunn 855 ja 2,1 0 

 
Stavsnäs 726 ja 0,7 2,3 

 
Fågelvikshöjden 670 

   
 

Kopparmora 662 ja 5 18,7 

 
Långvik 518 ja 0 3,5 

 
Värmdö-Evinge 438 

   
 

Ångsvik 430 ja 0 0 

 
Torsby 426 ja 0 3,3 

 
Norra Lagnö 296 

   
 

Hagsberg 269 
   

 
Ingaröstrand 247 

   
   

Summa 7,8 49,4 

       
Älvsbyn 

 
Älvsbyn 

 
5 042 

 
ja 

 
3,5 

 
0 

8 300 Vidsel 569 ja 2,7 0 

 
Korsträsk 397 ja 0,9 0 

 
Visträsk 258 ja 0,8 0 

   
Summa 7,9 0 
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Översyn  

Översyn Väghållaransvar Bilaga 5  

Systemanalys. Avgränsning statlig-enskild väg 

Bakgrund 
I arbetet med steg 2 i projekt Översyn av väghållaransvar har konstaterats att det 
finns behov av systemanalyser för att belysa gränsdragningen mellan statlig, 
kommunal och enskild väghållning. 
 
Systemanalys 1 behandlar gränsdragningen mellan allmän och enskild väghållning 
på landsbygden. I första hand handlar det då om gränsdragning mellan statlig och 
enskild väghållning, men det förkommer också att ett kommunalt väghållnings-
område omfattar relativt stora landsbygdsdelar och då bör motsvarande 
gränsdragning vara relevant mellan kommunal och enskild väghållning. 
 
Utgångspunkten har varit att undersöka vad det skulle innebära att utgå från två 
alternativa trafikmängder Inledningsvis var det 125 f/d och 75 f/d som var 
gränsdragningarna som skulle studeras. Trafikmängdsuppgifterna på det allmänna 
vägnätet är av skiftande kvalitet. På vissa lågtrafikerade vägar finns bara uppgifter 
som är tio år gamla eller äldre och dessutom är mätningarna ofta utförda i en punkt 
som får gälla som trafikmängd för en längre sträcka. Trots det får man normalt en 
ganska god uppfattning om storleksordningen på trafikmängden genom 
tillgängliga trafiksiffror. På det enskilda bidragsvägnätet finns normalt inga 
uppgifter om trafikmängden i fordon/dygn utan bara en klassning i fem klasser. 
Klass 3 omfattar en beräknad trafikmängd om 50 - 124 fordon/ dygn och inom 
denna klass finns inga uppgifter om hur stor trafikmängden är. För att få en 
enhetlig gränsdragning mellan allmänna och enskilda vägar har analysen därför 
fått gälla alternativen 125 f/d och 50 f/d, som är klassgränser i bidragsvägsystemet. 
 

Målsättning 
Målsättningen med analysen är att försöka åstadkomma en tydligare avgränsning 
mellan allmänt och enskilt vägnät, en gränsdragning som är mer enhetlig och som 
kan uppfattas som naturlig och rimlig. Syftet är också att det totalt sett ska bli en 
mer rationell väghållning. 
 
Analysen ska redovisa hur mycket av det statliga allmänna vägnätet som skulle 
överföras till enskilt vägnät och hur mycket som skulle gå över från enskilt till 
allmänt i de båda alternativen. Det bör också ingå en uppskattning av kostnaderna 
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som förändringen för med sig och storleksordningen på drift- och underhålls-
kostnaderna för detta vägnät. 
 

Uppläggning av analysen 
De vägar som kan vara aktuella att förändra i en kommun har inventerats och en 
bedömning har gjorts utifrån funktionella kriterier och målet att åstadkomma en 
rationell väghållning. Inventeringen omfattar de tre pilotkommunerna, Mullsjö 
Värnamo och Växjö, kompletterat med några kommuner med avsevärt tätare eller 
glesare vägnät. I första hand valdes Skurup, Haninge och Åre att komplettera de 
ursprungliga pilotkommunerna. För att få ett bättre underlag för bedömningen av 
förändringsbehovet i norra Sverige har inventeringen utökats med ytterligare några 
kommuner: Arvidsjaur, Vindeln, Timrå och Smedjebacken. 
 
Inventeringen har genomförts för de två alternativen. I ena fallet alla statliga 
allmänna vägar med mindre än 125 f/d och alla enskilda bidragsvägar i klass 4 och 
5, dvs. med mer än 125 f/d. I det andra alternativet alla statliga allmänna vägar 
med mindre än 50 f/d och alla enskilda bidragsvägar i klass 3, 4 och 5, dvs. med 
mer än 50 f/d. 
 

Utgångspunkter 
Allmänna vägar är de vägar som behövs för allmän samfärdsel. Det finns ingen 
entydig definition av begreppet allmän samfärdsel. I denna analys har funktionella 
kriterier använts som i stort motsvarar de kriterier som har tillämpats under senare 
år i förändringsärendehandläggningen. Följande utgångspunkter har tillämpats för 
vad som bör vara allmänna vägar:  

• Ett strukturerat nät av genomfartsvägar. Genomfartsvägar som innebär ca 
10 min omväg (normalt ca 10 km) jämfört med kortaste vägalternativ är 
acceptabelt. 

• Utfartsvägar från varje tätort eller motsvarande landsbygdsområde (ca 200 
invånare). 

• Vägar till allmänna inrättningar (järnvägsstation, passagerarhamn, 
flygplats, sjukhus eller vårdcentral med akutmottagning, begravningsplats) 
och ledterminaler till vandringsleder i fjällvärlden. Vägar kortare än ca 500 
meter till kyrkogårdsparkeringsplats behöver inte vara allmänna. 

• Vägar inom tätorter är normalt inte allmänna, förutom övergripande vägar. 
 

Vägnätsförändringar 

Alternativ 125 f/d 
Resultatet av inventeringen i de tio kommunerna framgår av bilaga 1. Det är 
betydligt fler vägar som kan övergå från allmänt till enskilt underhåll än tvärtom. 
Antalet vägar som skulle förändras varierar i dessa kommuner från 5 
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(Smedjebacken) till 34 (Arvidsjaur). I genomsnitt är det ca 20 vägar/ kommun som 
kan få ny väghållare. Den genomsnittliga väglängden är för dessa vägar ca 5,3 km.  
 
Den förändrade väglängden från statlig till enskild varierar i kommunerna från 
13 % till 35 % av vägnätet medan i flera av kommunerna skulle ingen enskild väg 
förändras till statlig och i en kommun (Arvidsjaur) skulle 7 % av det enskilda 
bidragsvägnätet förändras till statligt. Även om variationen mellan kommunerna är 
stor kan man inte se någon klar skillnad mellan norra och södra Sverige. Vi 
bedömer utifrån resultatet i dessa kommuner att ca 20 % av det statliga vägnätet 
skulle förändras till enskilt och ca 1 % av det enskilda till statlig väghållning. Totalt 
skulle det innebära att ca 20 000 km av det statliga vägnätet skulle förändras till 
enskilt och ca 760 km av det enskilda bidragsvägnätet förändras till statligt, d.v.s. 
en nettoförändring på ca 19 240 km. 
 

Alternativ 50 f/d 
Resultatet av inventeringen i alternativet 50 f/d framgår av bilaga 2. Även här är 
det klart fler vägar som kan övergå från allmänt till enskilt underhåll än tvärtom. 
Antalet vägar som skulle förändras varierar i detta fall från 2 (Smedjebacken) till 
29 (Arvidsjaur). I genomsnitt är det i 50 f/d- alternativet ca 10 vägar/ kommun 
som kan få ny väghållare. Den genomsnittliga väglängden är för dessa vägar ca 6,5 
km. 
 
Den förändrade väglängden från statlig till enskild varierar i kommunerna från 2 % 
till 30 % medan i några av kommunerna skulle även i detta fall ingen enskild väg 
förändras till statlig men i en kommun (Åre) skulle hela 20 % förändras till statlig. I 
alternativet 50 f/d är det en viss skillnad mellan norra och södra Sverige. Med 
norra Sverige avses här Region Norr och Mitt och med södra Sverige övriga 
regioner. Vi bedömer att i norra Sverige skulle ca 10 % av det statliga vägnätet 
förändras till enskilt och i södra Sverige ca 8 %. Av det enskilda bidragsvägnätet 
skulle ca och ca 6 % i norra Sverige och ca 2 % i södra Sverige överföras till statlig 
väghållning. Totalt skulle det innebära att i 50 f/d- alternativet ca 8 700 km av det 
statliga vägnätet skulle förändras till enskilt och ca 2 450 km av det enskilda 
bidragsvägnätet förändras till statligt, dvs. en nettoförändring på ca 6 250 km. 
 
 
I många av landets kommuner är de föreslagna förändringarna i båda alternativen 
att anse som relativt små, men i framför allt vissa norrlandskommuner kan det bli 
mer omfattande förändringar. Bilaga 3 och 4 visar hur vägnätet förändras i de båda 
alternativen 125 f/d och 50 f/d i ett par av kommunerna, Smedjebacken och 
Arvidsjaur. Av de vägar som föreslås dras in från allmänt underhåll kommer 
sannolikt ändå de flesta, kanske 90 %, att vara berättigade till statsbidrag. De 
övriga är korta vägar och ett fåtal längre vägar utan permanentboende som kanske 
inte är bidragsberättigade. 
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Kostnadskonsekvenser av en förändring.  
Utgångspunkter för beräkning 
 
Årliga drift- och underhållskostnader 
 
De vägar som är aktuella att förändra är generellt lågtrafikerade. Det finns både 
många grusvägar och framför allt i södra Sverige en hel del belagda vägar. 
Driftskostnaden för grusvägar är högre än för belagda vägar, men 
underhållskostnaden är å andra sidan högre för belagda vägar. En genomsnittlig 
driftskostnad för ett lågtrafikerat allmänt vägnät som detta har beräknats till 
ca 15 kr/m och år. Underhållskostnaden för grus- och belagda vägar sammantaget 
bedöms också hamna i storleksordningen10- 15 kr/m, vilket skulle innebära en 
total årlig drift- och underhållskostnad på 25- 30 kr/m. 
 
För det enskilda vägnätet kan Drift- och underhållskostnaden sannolikt variera 
beroende på hur väghållningsfrågan är löst. Vägnätets omfattning och 
sammansättning har stor betydelse, men också eventuell egen insats eller hur en 
entreprenör upphandlas. De beräkningar som genomförts i projektet visar på en 
genomsnittlig kostnad på ca 20 kr/m.  
 
 
Förslag till förändrad väghållning 
 
• I alternativet 125 fordon skulle det bli aktuellt att förändra 760 km väg från 

enskild till allmän och 20000 km väg från allmän till enskild dvs. netto skulle 
19240 km överföras till enskild väghållning. 

• I alternativet 50 fordon förändras 2450 km till enskild och 8700 km till allmän 
dvs. netto 6250 km överförs till enskild väghållning 

• Bedömningen är att 90 % av de vägar som överförs till enskild väghållning 
kommer att erhålla statsbidrag med i genomsnitt 70 %  

• Att hålla enskild väg bedöms bli ca 7 kr/meter och år billigare än att hålla 
statlig väg 

 

Kostnadsuppskattning för genomförande av förslaget 
 
Utgångspunkt 
Beräkningarna nedan utgår från vad som sägs ovan och nuvarande arbetssätt vid 
förändringsärenden. Upptagna genomsnittsiffror har bedömts/uppskattats utifrån 
studier av ett begränsat antal genomförda ärenden och en något försiktig värdering 
har gjorts. Ett genomförande av aktuellt förslag förutsätter att arbetssätt och 
metodik analyseras närmare för att uppnå en mer ekonomisk och enklare 
handläggning Det bör särkilt utredas om inte förrättningar kan förenklas.. 

Trafikmätningar 
När man utreder förutsättningarna för att förändra en väg från allmän till enskild 
eller tvärtom behöver man någorlunda aktuella trafikuppgifter. I normalfallet 
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saknas uppgifter av tillräckligt bra kvalitet framför allt vid indragningar, och 
inaktuella trafikmätningar ifrågasätts ofta av de som föreslås överta 
väghållningsansvaret. Vi bedömer att trafikmätningar kommer att behöva utföras i 
ca 80 % av fallen. En genomsnittlig kostnad för trafikmätning uppskattas till ca 
25 000 kr/ väg vid en samlad större beställning. För hela landet skulle det innebära 
en kostnad av ca 100 mnkr i 125 f/d-alternativet (i genomsnitt 20 vägar/ kommun), 
och en kostnad av ca 50 mnkr i 50 f/d-alternativet (i genomsnitt 10 vägar/ 
kommun). 

Förrättningskostnader 
Vid indragning av allmänna vägar som ska övergå till att bli enskilda genomförs 
normalt lantmäteriförrättningar för att ordna den fortsatta väghållningen. Det kan 
också bli aktuellt med lantmäteriförrättning vid förändring av en enskild väg till 
allmän. Man kan behöva avveckla en vägsamfällighet eller förändra den om den 
även omfattar fler vägar som ska vara kvar som enskilda. Kostnaden för 
lantmäteriförrättningar varierar mycket och är till stor del beroende av antal 
berörda fastigheter. Vi bedömer att lantmäteriförrättningar behöver genomföras i 
ca 90 % av ärendena. De vägar som dras in är i genomsnitt flera km långa och 
kostnaden kan utifrån erfarenhetstal uppskattas till ca 200 000 kronor/ förrättning 
utifrån nuvarande arbetssätt. En förenkling av arbetssätt vid förrättningar skulle 
kunna ge en betydligt lägre kostnad uppskattningsvis 50000kr/förrättning. Totalt 
skulle det innebära en förrättningskostnad på ca 1000 mnkr vid nuvarande 
arbetssätt och för 125 f/d- alternativet och ca 500 mnkr för 50 f/d- alternativet. Vid 
ett förenklat arbetsätt skulle motsvarande kostnader uppgå till ca 250 mkr i 125f/d-
aternativet och 125 mkr i 50f/d alternativet 
 
Resursbehov i Trafikverket 
Till arbetet med att genomföra föreslagna vägförändringar behövs personalresurser 
för utredning, samråd och övrig handläggning av förändringsärendena. Även om 
detta arbete kan bedrivas rationellt genom samordning av flera ärenden är det inte 
sannolikt att det är möjligt att förändra mer än 40 vägar/ person och år. Detta 
innebär att det skulle behövas 145 årsarbetskrafter i alternativet 125 f/d (20 vägar/ 
kommun). Det motsvarar ca 4 personer/ region i 6 år. I alternativet 50 f/d (10 
vägar/ kommun) behövs det istället 2 personer/ region i 6 år. Om man beräknar 
personkostnaden till ca 750 000 kr/ år blir den totala kostnaden ca 100 mnkr i 
125 f/d- alternativet respektive ca 50 mnkr i 50 f/d- alternativet.  
 
Upprustningskostnader 
En stor kostnad som måste beaktas är upprustningskostnaden. Många av de 
lågtrafikerade allmänna vägarna har fått lägre prioritet vad gäller 
underhållsåtgärder under senare år. I samband med ett överlämnande till ny 
väghållare får man då bereda sig på att åtgärda eftersatt underhåll. 
Upprustningskostnaden är varierande för olika vägar och svår att uppskatta Vi har 
utgått från att kostnaden för ca 2 års drift och underhåll bör vara tillräckligt för att 
återta eftersatt underhåll. Detta ger en upprustningskostnad på i storleksordningen 
60 kr/m. I alternativet 125 f/d beräknas 20 760 km väg förändras och i alternativet 
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50 f/d 11 150 km. Det innebär i 125 f/d- alternativet ca 1300 mnkr och i 50 f/d- 
alternativet ca 700 mnkr. 

Totala kostnader för genomförande av förändringen 
En summering av de uppskattade kostnaderna för förändringen ger 
i alternativet 125 f/d: 
 
Trafikmätningar    ca 100 mnkr 
Lantmäteriförrättningar    ca 1000 mnkr alt. 250 mnkr 
Interna resurser    ca 100 mnkr 
Upprustning     ca 1300 mnkr 
Totalt    ca 2500 mnkr alt. 1750 mnkr (förenklat 
förrättningsförfarande) 
 
och i alternativet 50 f/d: 
 
Trafikmätningar     ca 50 mnkr 
Lantmäteriförrättningar     ca 500 mnkr alt. 125 mnkr 
Interna resurser     ca 50 mnkr 
Upprustning      ca 700 mnkr 
Totalt     ca 1300mnkr alt. 925 mnkr 
 
 
Kostnadsförändringar/besparingar till följd av 
förändringen 
 
I alternativet 125 fordon skulle 
 
• statens kostnad för det statliga vägnätet minska med 19240*27=520 mnkr/år 
• bidraget till enskilda vägar öka med 19240*0,9*20*0,7=242 mnkr/år 
• statens kostnader totalt minska med ca 280 mnkr/år 
• den samhällsekonomiska vinsten uppgå till 19240*7=135 mnkr/år utifrån 

beräknad kostnadsskillnad för att hålla enskild resp. allmän väg 
 

I alternativet 50 fordon skulle 
 
• statens kostnad för det statliga vägnätet minska med 6250*27=170 mnkr/år. 
• bidraget till enskild väghållning s öka med 6250*0,9*20*0,7=80 mnkr/år 
• statens kostnader totalt minska med 90 mnkr/år 
• den samhällsekonomiska vinsten uppgå till 6250*7=45 mnkr/år 
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Ekonomiska konsekvenser vid ett genomförande 
 
Om vi utgår från ett genomförande under en 10- årsperiod blir resultatet följande 
 
Alt 125 fordon  
 
• Totalkostnad för genomförande 2500 alt. 1750 mnkr 
• Minskad kostnad för staten ca 28 -280 mnkr/år totalt ca 1500 mnkr/10 år. 

Efter 14 år överstiger intäkterna för staten kostnaden för genomförandet och 
kostnaden kommer att minska med 280 mnkr/år. I alternativet 1750 överstiger 
intäkterna nerlagda genomförandekostnader redan efter 11 år. 

• Minskad kostnad totalt för samhället i 2500 alt. blir ca 13,5 -135 mnkr/år dvs. 
totalt 740 mnkr/10 år. Först efter 23 år motsvarar de samhällsekonomiska 
vinsterna nerlagda genomförandekostnader . I alt. 1750 överstiger de 
samhällsekonomiska vinsterna nerlagda genomförande kostnader efter 18 år. 

 
Alt 50 fordon 
 
• Detta alternativ ger lägre kostnader och vinster eftersom omfattning av 

förändringarna är betydligt mindre. Motsvarande tider för när vinster för 
staten resp. samhället överstiger nerlagda kostnader blir dock något längre 
eftersom alternative innehåller en större andel vägar som förändras från 
enskild till allmän väghållning. 
 

Redovisade beräkningar ska betraktas som mycket grova uppskattningar. 
Vid beräkningen har hänsyn inte tagits till att kostnaden för genomförande 
inledningsvis överstiger besparingarna varför en nuvärdeskalkyl skulle försämra 
lönsamheten. Hur man ska ta hänsyn till kostnader för upprustning av väg i 
samband med en förändring kan diskuteras. Föreslagna åtgärder avser ju eftersatt 
underhåll och innebär en tidigareläggning av åtgärder som troligen skulle 
genomföras vid en senare tidpunkt. Åtgärderna medför ju också vinster för 
trafikanter i form av bättre framkomlighet, säkerhet, komfort och lägre 
fordonskostnader.. 

Slutsatser 
En förändring av väghållning enligt något av alternativen skulle innebära en mer 
enhetlig och lättförståelig gränsdragning mellan allmänt och enskilt vägnät. Den 
innebär också en rättvisare fördelning av kostnader mellan medborgarna. 
Förändringen bedöms medföra rationellare väghållning eftersom flera av de 
lågtrafikerade vägarna som idag är statliga är vägar av annan typ än övriga större 
vägar som ingår i det statliga vägnätet. På lång sikt blir de samhällsekonomiska 
vinsterna betydande. 
 
Kostnaden för förändringen beräknas dock bli mycket hög i form av framför allt 
förrättningskostnader och upprustningskostnader . De samhällsekonomiska 
vinsterna av en förändring äts därför under lång tid upp av 
genomförandekostnaderna och det tar minst 15 år innan de samhällsekonomiska 
vinsterna faller ut. Lantmäteriförrättningarna kommer också att kräva stora 
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personalinsatser och inom Trafikverket kommer det att behövas en ökning av 
personalresurserna. Förändringen innebär att ett stort antal vägar ska överföras till 
enskild väghållning och man kan förvänta sig att det blir omfattande motstånd 
bland berörda mot ett genomförande. 
 
Med dessa utgångspunkter är det tveksamt om det är möjligt att utifrån nuvarande 
regelverk m.m. genomföra förändringar i väghållningsansvar mellan stat och 
enskild i den omfattning som systemanalysen studerat. 
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Alternativ 125 f/d    Bilaga 1 
Inventeringen ger följande förändringar i de tio kommunerna: 

Kommun Vägnätets 
längd 

Antal vägar 
som förändras 

Förändrad 
väglängd 

% av 
vägnätet 

Netto-
förändring, 
statlig väg 

Mullsjö     - 30 km 
Statliga vägar 117 km 10 30 km -25 %  
Enskilda med 
bidrag 

98 km 0 0 km 0 %  

Värnamo     - 133 km 
Statliga vägar 581 km 25 140 km -24 %  
Enskilda med 
bidrag 

698 km 3 7 km -1 %  

Växjö     - 110 km 
Statliga vägar 746 km 26 115 km -15 %  
Enskilda med 
bidrag 

780 km 2 5 km -0,6 %  

Skurup     - 42 km 
Statliga vägar 215 km 24 42 km -20 %  
Enskilda med 
bidrag 

87 km 0 0 km 0 %  

Haninge     - 21 km 
Statliga vägar 154 km 7 21 km -14 %  
Enskilda med 
bidrag 

158 km 0 0 km 0 %  

Åre     - 115 km 
Statliga vägar 630 km 22 115 km -18 %  
Enskilda med 
bidrag 

355 km 0 0 km 0 %  

Vindeln     - 133 km 
Statliga vägar 520 km 20 133 km -26 %  
Enskilda med 
bidrag 

370 km 0 0 km 0 %  

Arvidsjaur     - 276 km 
Statliga vägar 865 km 33 300 km -35 %  
Enskilda med 
bidrag 

355 km 1 24 km -7 %  

Timrå     - 49 km 
Statliga vägar 230 km 13 49 km -21 %  
Enskilda med 
bidrag 

115 km 0 0 km 0 %  

Smedjebacken     - 33 km 
Statliga vägar 255 km 5 33 km -13 %  
Enskilda med 
bidrag 

171 km 0 0 km 0 %  
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Alternativ 50 f/d    Bilaga 2 
Inventeringen ger följande förändringar i de tio kommunerna: 
Kommun Vägnätets 

längd 
Antal vägar 
som förändras 

Förändrad 
väglängd 

% av 
vägnätet 

Netto-
förändring, 
statlig väg 

Mullsjö     - 6 km 
Statliga vägar 117 km 5 9 km -8 %  
Enskilda med 
bidrag 

98 km 1 3 km -0,3 %  

Värnamo     - 60 km 
Statliga vägar 581 km 17 85 km -15 %  
Enskilda med 
bidrag 

698 km 7 25 km -3,5 %  

Växjö     - 50 km 
Statliga vägar 746 km 13 52 km -7 %  
Enskilda med 
bidrag 

781 km 1 2 km -0,3 %  

Skurup     - 11 km 
Statliga vägar 215 km 5 11 km -5 %  
Enskilda med 
bidrag 

87 km 0 0 km 0 %  

Haninge     - 8 km 
Statliga vägar 154 km 3 8 km -5 %  
Enskilda med 
bidrag 

158 km 0 0 km 0 %  

Åre     + 61 km 
Statliga vägar 630 km 3 11 km -2 %  
Enskilda med 
bidrag 

355 km 4 72 km +20 %  

Vindeln     - 60 km 
Statliga vägar 520 km 13 91 km -17 %  
Enskilda med 
bidrag 

370 km 2 31 km -8 %  

Arvidsjaur     - 238 km 
Statliga vägar 865 km 28 262 km -30 %  
Enskilda med 
bidrag 

355 km 1 24 km -7 %  

Timrå     - 5 km 
Statliga vägar 230 km 3 10 km -4 %  
Enskilda med 
bidrag 

115 km 1 5 km -4 %  

Smedjebacken     - 16 km 
Statliga vägar 255 km 2 16 km -16%  
Enskilda med 
bidrag 

171 km 0 0 km 0 %  
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Översyn Väghållaransvar Bilaga 6.  

Systemanalys avgränsning enskild väg med resp. utan statsbidrag 

Bakgrund 
Riksförbundet Enskilda vägar (REV) ifrågasätter om det ur samhällsekonomisk synpunkt är rätt 
enskilda vägar som får bidrag och anser att gällande kriterier för statsbidragsgivning bör ses över. För 
att belysa den frågan bör en systemanalys av dagens bidragsgivning utföras. 

Effekt 
Nyttan med en analys är om bidragsgivningen är rätt utifrån de transportpolitiska målen och 
Trafikverkets målsättning 

Transportpolitiska mål 

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Under det 
övergripande målet har regeringen också satt upp funktionsmål och hänsynsmål med ett antal 
prioriterade områden. 

Funktionsmålet 

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för resor och transporter. Transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet 
med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska 
transportsystemet vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 
transportbehov. 

Hänsynsmålet 

 

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter som ett hållbart 
transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska 
anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen 
uppnås och till ökad hälsa. 
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Målsättning för dagens bidragsgivning 
Vid analys av tidigare uttalande från riksdag och utskott är man tydlig att bidragets syfte är att värna 
om rätten till bidrag för utfartsvägar och möjlighet att leva och bo på landsbygd. 

Trafikverket har uttalat tydliga mål för bidragsgivning och utifrån dessa mål har dagens regelverk 
utformats.  

• Boende i glesbygd skall underlättas 
• Vägtransporter skall underlättas i områden där kostnaderna för dessa transporter hämmar 

utvecklingen i näringslivet 
• Allmänheten skall ha tillgång till områden för rekreation- och fritidsaktiviteter 
• Det vägkapital som är nedlagt i det enskilda statsbidragsvägnätet skall säkras 
• Trafiksäkerhet och miljöintressen skall beaktas och tas tillvara 

Genomförande av studie 
På kort sikt kan man se över om vi har rätt modell vid bedömning av bidragsrätten idag. Ett sätt kan 
vara att utifrån ett bedömt trafikarbete bedöma bidragsrätten. Detta förfaringssätt skulle kanske 
diskvalificera långa vägar med lite trafik för fortsatt bidrag. Då politiker tidigare uttalat sig kan det 
inte vara acceptabelt att förändra bidragsrätten. Man måste hitta en kombination som möjliggör 
bidrag till vägar av typ ”Mor Annas väg” för att skapa förutsättningar att leva och bo på landsbygden. 

Vi har varit i kontakt med skogsnäringen som har ett vägnät som skulle kunna vara intressant ur 
bidragssynpunkt. Där kan man konstatera att de vägar som finns uppbär bidrag redan idag om vägen 
har en tydlig funktion. Övriga skogsvägar har inte ett allmänt intresse och bör inte komma i fråga för 
bidragsgivning. Det är skogsnäringens uppfattning att dagens bidragsgivning speglar det behov som 
kan finnas  

Vid kontakt med pilotkommun Värnamo diskuterades frågan om det finns vägar som saknar bidrag 
och skulle ha möjlighet till bidrag vid andra förutsättningar. Det framkom ganska tydligt att det 
bidragssystem vi idag har upplevs som rättvis och fångar in det vägnät som kan vara av allmänt 
intresse. Ett antal kortare vägar har fått bidrag med bedömning av särskilda skäl som grund för 
bidrag. I övrigt finns det inte vägar inom kommunen som har ett stort allmän intresse och bör ha 
statligt bidrag. Kommunen har arbetat fram ett eget system för bedömning av kortare vägar för rätt 
till kommunalt bidrag. 

LRF har kontaktas för att efterhöra deras syn på det fortsatta arbetet med ett förändrat 
bidragssystem. LRF:s uppfattning är att ett förändrat bidragssystem för tätortsvägar är nödvändigt. 
Detta för att få ett mer entydigt bidragssystem. Viktigt med bidrag till utfartsvägar och möjlighet att 
bo och leva på landsbygd. LRF kommer att ta upp frågan i sin infrastruktur grupp. 

Sammanfattning 
Vid sammanvägning av de synpunkter som inkommit från olika aktörer och den opinion som råder 
för bidragsgivning anser vi att de bidragskriterier som råder i dag är rätt.  I projekt Enskilda vägar i 
Framtiden pågår bla översyn av dagens regelverk som skall skapa bättre förutsättningar för 
bidragsgivning till enskild väghållning. 
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 För att ta fram tydliga riktlinjer för ett kommande bidragssystem måste först väghållaransvaret 
belysas tydligt. Dvs.vem skall vara väghållare staten, kommun eller enskild. Efter det kan man avgöra 
hur ett bidragssystem bör vara utformat. 

För att kunna genomföra en sådan förändring av bidragssystemet bör externa aktörer vara delaktiga i 
en sådan utredning och att det finns en politisk  förankring i förslagen. Det skulle betyda att mer ur 
ett samhällsekonomiskt perspektiv belysa nyttan med ett statligt bidrag till enskild väghållning. 
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Regler som styr väghållaransvaret 

•   Väglagen 5-6 §§ reglerar att staten, genom Trafikverket är väghållare    
     för allmänna vägar 
 
•   Regeringen kan besluta att en kommun skall vara egen väghållare  
     enligt Väglagen 5 § 
 
•   Ändring av kommuns väghållningsområde beslutas av Trafikverket  
    enligt vägkungörelsen 6 § 
 
•   Om kommun är väghållare upphör en väg att vara allmän när den  
     enligt plan- och bygglagen upplåts  till gata enligt 1§ väglagen 
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• Kommunerna bör ha huvudansvar för väghållning i tätorter med 

undantag för det övergripande statliga vägnätet. 
• Staten bör ha ansvar för allmänna vägar på landsbygd och för 

ett övergripande vägnät i tätort. 
• Enskilda väghållare bör ha ansvar för vägar på landsbygd med 

främst nytta för fastighetsägare i deras närhet.  
 

 
 REV, SKL och TRV gemensamma utgångs- 
punkter för fördelning av väghållaransvar 
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Väghållningsområde bör omfatta  
• planlagt område i tätorten  
• områden i och intill tätorten som planeras för exploatering inom 

de närmaste åren (3-5 år) 
• planlagda områden i tätortens närhet  bör prövas utifrån 

önskemål om rationell väghållning. 
 
Väghållningsgräns bör förläggas så att möjligheter till rationell  
väghållning underlättas på såväl enskilda, kommunala  som  
allmänna vägar 

Förslag till kriterier för avgränsning av 
kommunalt väghållningsområde 
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Bilaga 8 ”Översyn väghållaransvar”.  

       

Inspektion och bärighetsklassificering av broar på enskilda vägar med 
statsbidrag 

Ett återkommande problem rör ansvaret för broar på enskilda vägar. I en jämförelse med normalt 
vägunderhåll kan det vara mer tekniskt komplicerat att ansvara för underhållet av någorlunda 
komplicerade brokonstruktioner. Normalt räcker inte kompetensen hos den enskilde väghållaren till 
för att kunna avgöra vilka underhållsinsatser som måste till i dessa fall.    

Dåvarande Vägverket beslutade 2004 att broar på enskilda vägar skulle inspekteras i en första 
omgång som blev klar till 2010. Inspektionerna har gett oss och väghållarna stor kunskap om 
tillståndet på dessa broar, en bristinventering. Vi har en bra bristinventering men inte resurser inom 
bidragsgrupperna att åtgärdsplanera och genomföra reparationer vilket gör att det inte heller går att 
göra en aggregering av åtgärdsbehovet totalt som underlag för den övergripande 
åtgärdsplaneringen. Det brister också med resurser att á-jourhålla BaTMan varför systemet blir 
inaktuellt inom en snar framtid vad avser enskilda broar. 

2007-2008 beslutades att broarna skulle bärighetsklassas. Detta är nu klart på ca 70 % av 
brobeståndet. Arbetet med klassificering fortgår och beräknas vara klart under 2014. 

 Broar som ska klassas får inte ha en äldre inspektion än sex år. Broar som är klassade förutsätter att 
inspektioner utförs med viss regelbundet för att bärighetsklassningen ska gälla. 

Broinspektioner och bärighetsklassificering har finansierats genom underhållsanslaget till det statliga 
vägnätet. Kostnaderna har beräknats till ca 7 mkr/år för broinspektioner och ca 40 mkr totalt för 
bärighetsklassificering.  

För att säkerställa bärighet m.m., få underlag för den övergripande åtgärdsplaneringen och kunna 
utföra rätt åtgärder på de enskilda broarna förslås Trafikverket fatta beslut  

• att fortsätta broinspektioner enligt samma modell som gäller för de allmänna broarna 
• att vid behov göra nya bärighetsklassificeringar. 
• att verksamheten resurssätts så att underlag från inspektioner kan användas för 

åtgärdsplanering och Ajourhållning i BatMan. 
• att se över möjligheterna att finansiera denna verksamhet inom anslaget för enskilda vägar 
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Ansvar för broar m.m. i korsningspunkter mellan olika väghållare           

Väghållaren är normalt ansvarig för bro som ingår som en del i vägen/gatan. Det innebär 
ansvar för att drift och underhåll av bron i hela sin konstruktion inklusive ev. installationer 
som behövs för brons vidmakthållande. I korsningspunkter mellan väghållare har utvecklats 
en ansvarsfördelning mellan stat och kommun att resp. väghållare ansvarar för sin bro 
medan det för korsning mellan stat och enskild är staten som ansvara för även den enskilda 
bron. Avvikelser kan förekomma och regleras oftast i avtal. För järnväg gäller i huvudsak 
samma inriktning. Det finns dock inget officiellt beslut om denna inriktning varför oklarheter 
ibland uppstår. 

 För klargörande förslås att Trafikverket fattar följande beslut  

• i korsningspunkter mellan olika väghållare är inriktningen mellan stat och kommun att 
respektive väghållare ansvarar för sin bro inklusive eventuella installationer medan det 
för korsning mellan stat och enskild är staten som ansvarar för även den enskilda bron 
 (avser brokonstruktion och broräcke) inklusive eventuella installationer. Beslutet berör 
inte anläggningar där förhållandena reglerats genom tidigare avtal. 
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Bilaga 9 Översyn Väghållaransvar 

Hänvisning av allmän GC-trafik via enskild väg och finansiering av 
GC-väg  

Beträffande GC-vägar är det framförallt två frågeställningar som aktualiserats i projektet 

• Vad gäller för berörd enskild väghållare vid hänvisning av allmän GC-trafik via den enskilda vägen 
• Vad gäller för inriktning för finansiering av utbyggnad och drift av GC-vägar mellan stat och 

kommun 

Hänvisning 

Ett återkommande problem i samband med utbyggnad av 2+1-vägar och motsvarande är hur 
eventuell GC-trafik ska tas om hand. I vissa fall där behovet av GC-trafik är i det närmaste obefintligt 
så har Trafikverket valt att låta eventuella GC-trafikanter utnyttja 2+1-vägen utan att några 
specialarrangemang har utförts. I andra fall när det finns ett dokumenterat GC-behov har 
Trafikverket valt att försöka hitta lösningar att bygga enklare GC-vägar alternativt hitta möjligheter 
att komma fram på ett parallellt vägnät. I vissa fall med ett dokumenterat stort behov av GC-trafik 
har GC-vägar byggts ut i full skala för att lösa detta behov. I det fall lösningen har varit att hitta 
parallellvägar hänvisar man ibland cyklister via enskilda vägar. Är det fråga om enskilda vägar utan 
statsbidrag så måste Trafikverket träffa överenskommelse med den vägens ägare. När det gäller 
enskilda vägar med statsbidrag så är det rimligt att dessa kan användas för allmän GC-trafik.  

Ibland behöver en separat bit GC-väg byggas för att få till ett sammanhängande gc-stråk. I sådana fall 
kan det vara lämpligt att dessa delar förs till någon enskild vägförening och då kan inordnas i 
bidragsunderlaget. Eftersom det i många fall krävs kreativa lösningar för att lösa GC-behoven så 
kostnadseffektivt som möjligt så måste man hitta lämpliga lösningar i det enskilda fallet. 

För att klargöra vad som gäller vid användandet av enskild väg för hänvisning av allmän GC-trafik 
föreslås att Trafikverket fattar beslut enligt följande 

• Vid hänvisning av allmän GC-trafik via enskild väg ska alltid avtal alltid träffas med berörd 
väghållare 

Finansiering  

Ansvar för att tillgodose GC-trafikens behov ligger hos berörd väghållare. Om Trafikverket 
ska finansiera en separat GC-väg förutsätts att den har ett funktionellt samband med den 
statliga vägen. 
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När det gäller utbyggnaden av GC-nätet i landet har det efterhand utvecklats olika lösningar för att 
tillgodose det behov som finns. Trycket har ökat på att ge GC-trafiken trafiksäkra möjligheter att ta 
sig fram. Det ökande behovet har gjort att konkurrensen ökat om de medel som stått till förfogande 
för GC-utbyggnad. Detta har medfört att olika sätt till medfinansiering växt fram av åtgärder i både 
tätort och landsbygd. Likaså har kommunerna getts möjlighet att få statsbidrag på 50 % vid 
utbyggnad av GC-vägar när kommunen är väghållare. Konkurrensen om dessa bidragsmedel har i 
många fall varit stor. 

Behoven av GC-vägar uppkommer på olika sätt. Nedan redovisas ett antal olika orsaker: 

• En kommuns GC-nät behöver utökas. 
• Trafiksituationen utmed en statlig genomfartsväg utvecklas så att behov av  GC-utbyggnad 

uppkommer. 
• Önskemål om säkrare cykling mellan två tätorter 
• Önskemål om att kunna cykelpendla till tätort eller arbetsplats 
• Nya områden exploateras som kräver GC-utbyggnad 
• Permanentning av fritidsbebyggelse ger upphov till önskemål om säkrare GC-vägar 
• Önskemål om säkrare förbindelser för skolbarn 
• Önskemål om utökade möjligheter för turistcykling 
• Utbyggnad av mitträckesvägar ger behov av seperata cykelvägar 

 Den praxis som har utvecklats för att lösa finansieringsfrågorna för att kunna möta upp mot dessa 
behov har sett olika ut mellan Vägverkets tidigare regioner. En vanlig modell har varit att man i har 
strävat efter att hitta någon form av samfinansiering som ofta inneburit att man delat kostnaderna 
för investering och att man utifrån vad som varit lämpligt kommit överens om vem som har 
väghållaransvaret för den nya GC-vägen.   

Det synes omöjligt att hitta en enkel generell formel för hur finansieringsfrågorna skall lösas i alla de 
olika fall som kan uppkomma. En rimlig utgångspunkt kan vara att man har som inriktning att dela 
investeringskostnaderna 50/50 men att man måste ta hänsyn till hur det ser ut i det enskilda fallet 
och se om det finns motiv att förändra fördelningsförhållandet. När det gäller drift och underhåll så 
bör utgångspunkten vara praktisk så att den som är lämpligast i det enskilda fallet får svara för det. 

Inom planeringsavdelningen pågår ett arbete som bl.a. inkluderar denna fråga varför projektet inte 
förslår några lösningar i denna del.  



 

Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1. 
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 
 
www.trafikverket.se 
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