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Svensk vägadministration. En historisk översikt
av Jan-Olof Montelius
När de första människorna invandrade i det som senare blev Sverige, för c:a 10 000 år sedan,
följde man förmodligen de brusande älvarna, som rann ut under inlandsisen. När sedan isen
hade dragit bort kunde människan bosätta sig på olika platser – oftast vid vattendrag och sjöstränder. Mellan boplatserna och vid vandringar till nya jaktmarker uppstod efterhand stigar.
Till skillnad från exempelvis Danmark, som kan uppvisa lämningar efter vägar och broläggningar ända från stenåldern, finns i Sverige inga säkra spår efter de första vägarna.1 Även
från bronsåldern saknas i stort sett spår efter kommunikationsanläggningar. År 1998 gjordes
dock ett fynd i Skåne av en stenlagd väg från bronsåldern.
Från järnåldern finns däremot en rad spår och lämningar från olika typer av vägar och vadställen. Det är framförallt från periodens senare del som vi har många fynd.
Från medeltiden finns en rad skriftliga källor som berättar om vägar och vägunderhåll och vi
kan följa hur vägfrågorna organiserades. Skyldigheten att hålla väg ålåg under medeltiden,
och i princip ända fram till vägväsendets förstatligande 1944, bönderna – jordägarna. Södermannalagen säger sålunda ”Alla skola bygga broar och röja vägar, såväl den som äger mindre
i byn som den som äger mera”. Denna föreskrift återfinns med små förändringar i de övriga
medeltida landskapslagarna liksom i Magnus Erikssons allmänna landslag från omkring 1350.
I landslagens byggningabalk finns bestämmelser om vägarna och vägunderhållsskyldigheten.
Årligen kontrollerades väghållningen genom speciella väg- och brosyner. Kung Kristoffers
landslag från år 1442 hade tillägget att tavernor skulle inrättas utmed de allmänna vägarna på
två till två och en halv mils avstånd från varandra.
Vasakungarna uträttade åtskilligt för vägarnas förbättring. Inte minst intresserade sig Gustav
Vasa för saken. Han gav också ut en instruktion om var ”De rätta landswägarna” skulle ligga.2
Kristinas förmyndarregering beslöt att alla, även de privilegierade stånden, var pliktiga att
röja väg och bygga broar. Drottning Kristina utfärdade 1649 en ny gästgivareordning, som
ålade landshövdingarna att bevaka att vägunderhållsskyldigheten fullgjordes och som bestämde att vägarna skulle mätas så att alla mil blev lika långa. Vidare skulle vid varje mil sättas
upp ”vissa stenar och kännemärken, den resande man till efterrättelse”. Vårt milstolpssystem
härrör alltså från denna tid.3
Ett vägmästarämbete inrättas
Ett försök från statsmaktens sida till en central ledning för väghållningen gjordes år 1666 då
en riksvägmästartjänst inrättades. Riksvägmästaren skulle närmast fungera som kunglig vägsakkunnig och rådgivare i frågor om vägar och gästgiverier. Tjänstens förste och för övrigt
ende innehavare var Jacob Coswaij som utnämndes den 15 december 1666. Uppgifterna var
att röja nya vägar, ombesörja brobyggnader och ha inspektion över allmänna värdshus, krogar
och tavernor.
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Se ex. Jørgensen 1996 och där anförd litteratur.
Friberg 1951, s. 111 ff.
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Krogare- och gästgivareordning 1649.
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Figur 1. Det finns ingen samtida bild av Jacob Coswaij. Så här föreställde sig Gunnar Brusewitz Coswaij när
denne 1665 ledde byggandet av ”Dalkarlsbacken” vid Stäket, väster om Stockholm. Tuschteckning 1960, tillhör
Vägverkets museum, Borlänge.

Tanken var utan tvivel framsynt, men då det var fråga om en enda tjänst för hela riket var
uppgiften kanske allt för omfattande. Coswaij upprätthöll tjänsten till år 1686. Sedan föll allt i
glömska.4
Det skulle sedan dröja ett och ett halvt sekel innan föregångaren till dagens svenska vägverk
inrättades. Detta kan synas märkligt, ty från 1600-talet blev det allt vanligare att Kronan bidrog till vägarnas förbättring antingen med penningmedel, genom skattelättnad eller med arbetskraft. Kronan borde därför ha haft ett fortlöpande behov av en permanent organisation för
ledningen av detta.
Väghållningen enligt 1734 års lag
Karl XI tillsatte 1686 en lagkommission för omarbetning av lands- och stadslagen. En rad
olika lagförslag utarbetades, innan riksdagen 1734 slutligen fastställde den nya lagen. De
många lagförslagen tillsammans med protokollen från kommissionens sammanträden ger en
unik möjlighet till inblickar i den tidens vägförhållanden.5
I lagens byggningabalk anges hur vägar och diken skall anläggas. Vidare stadgas bl. a. om
indelning av vägarna i allmänna vägar, kyrkvägar, kvarnvägar och byvägar. Där fastslås att
utöver vägbanans bredd skall på var sida läggas två alnar till diken. Ett kapitel handlar om
väghållningen och rör villkoren för byggande av väg, ”Landswäg skall läggas i Länet der den
tarfwas”. Vidare berörs frågor kring milstolpar och vägvisning samt skyldigheten att röja och
underhålla vägar och
4
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Styffe 1856, s. 288 ff. Lindgren [1977], s. 51 ff.
Förarbetena till Sveriges rikes lag 1686-1736.
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Figur 2. Från medeltiden fram till 1920-talet var det bönderna som skötte de allmänna vägarna. Fyra dalkarlar,
kanske ute på ett vägarbete. Tuschlavyr, till Lorenzo Magalotti ”Sverige under år 1674”. Foto Kungl. Biblioteket efter original i Florens stadsarkiv.

broar. I fråga om vinterväghållningen talas här bara om vinterväg på isen, men ännu inget om
snöröjning.
Lagen kompletterades, vad gällde väghållningsfrågorna, med den samma år (1734) utgivna
Gästgivarordningen. I denna sammanförde man alla de föreskrifter som var av direkt betydelse för väghållningen, både gamla alltjämt gällande, vissa ur den nya lagen samt en del nya
tillämpningsföreskrifter.
När vi studerar 1734 års lag bör vi därför samtidigt studera 1734 års gästgivareordning för
att få en helhetsbild.6 Gästgivareordningens § 7 innehåller bestämmelser om väghållningen.
Här tillkommer förutom bestämmelser ur lagen som rör vägarna, föreskrifter om väghållningsskyldighet och vägsyn. Här lämnas också närmare föreskrifter om röjning av vägbredden. Av särskilt intresse är att här förekommer för första gången föreskrifter om vinterväghållningen, det vill säga snöröjningen av de allmänna vägarna. I § 8 finns bestämmelser och
föreskrifter om milstolpar och vägvisning. År 1766 kom ett förtydligande av 1734 års gästgivareordning, som bl. a. innehöll stadgar om hur missbruk vid skjutsning skulle stävjas.7
Under tiden efter tillkomsten av 1734 års lag fram till 1891 års väglag präglas väghållningen
i stort av en fortgående och tidvis betydande utveckling, även om det förekom perioder med
ett relativt stillestånd. Denna utveckling belyses inte minst genom de många förordningar och
6
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Gästgivareordning 1734.
Förklaring…1766 [Samling…1807, s. 238 ff.]
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tillämpningsföreskrifter som efterhand utfärdades. Framförallt rör de väghållningsskyldighet,
vägdelning och vägsyn, men de flesta vägfrågor finns berörda. Detta var naturligtvis en konsekvens av vägarnas allt större betydelse, som en följd av den begynnande industrialismen
och det därmed ökande kommunikationsbehovet. Huvudparten av de långa och tunga transporterna skedde sedan gammalt framförallt på vinterföret och särskilt på vintervägarna över
isarna. Efterhand blev det nödvändigt att kunna utföra alla slag av transporter under hela året.
Därmed ökade kraven på de allmänna vägarnas framkomlighet.8
Under 1800-talet påbörjades många vägbyggen, vilket gjorde att Kronan mer aktivt kom att
engagera sig i vägbyggnadsfrågor.
Striden i riksdagen om väghållningsbördans fördelning
Det var alltså de jordägande bönderna som var skyldiga att bygga och underhålla vägarna, allt
efter storleken på sitt jordinnehav. Därtill kom böndernas skjutsningsskyldighet. Bönderna var
naturligtvis inte särskilt förtjusta i dessa tunga pålagor, och en rad besvär på riksdagarna från
allmogen berättar om detta.9
Frågan om jordbrukets tunga väghållningsbörda togs upp vid bl. a. 1786 års riksdag, då
bondeståndet behandlade en rad enskilda besvär och memorial.10 Därmed började en nästan
hundraårig kontinuerlig kamp för en ändring av väghållningsbördan. Bondeståndet hemställde
hos Kungl. Maj:t att även ägare av bruk och kvarnar på landet skulle delta i väghållningen för
att lindra allmogens väghållningsbesvär. Ståndet föreslog att detta skulle ske efter samma
grunder som dessa hade för att bidra till byggande av kyrkor och prästgårdar. Kungl. Maj:t
avslog dock detta besvär med motiveringen att enligt 25 kap § 8 i Byggningabalken var vägoch brobyggnad en skyldighet som följde jordinnehavet. Bruk och kvarnar kunde därför inte
inbegripas, eftersom de dittills aldrig varit besvärade med detta. Adelns kvarnar kunde inte
heller åläggas en sådan skyldighet.11
Vid 1809 års riksdag väckte bondeståndet åter frågan om kvarnars och bruks deltagande i
väghållningsbesväret. Eftersom lagen inte medgav detta, begärde bondeståndet att ett sådant
tillägg skulle göras till lagen så att bruks- och kvarnägare skulle likställas med hemmansägare
i detta avseende. Ståndet framhöll att ”Ofta äro vägar anlagda mera till förmån för bruks- och
kvarnägare än för de hemmansägare, som nu ensamt få underhålla dem”.12
Först år 1876 tillsatte Kungl Maj:t en kommitté som skulle utreda frågan och framlägga ett
lagförslag. Därmed började efter nästan ett helt sekels diskussioner arbetet med Sveriges första särskilda väglag.13
1876 års vägkommitté, som fick ganska fria direktiv, framlade i ett betänkande år 1880 ett
väl genomarbetat väglagsförslag. Väghållningsbördan skulle utsträckas till ett större antal
skattskyldiga, som hade intresse av vägarna. Dessa skulle delta i väghållningen medelst vägskatt. Vägunderhållet skulle utgöras in natura i proportion till fastighetens taxeringsvärde.
Förslaget genomgick under elva år en vidlyftig omarbetningsprocess, som knappast blev till
dess fördel. Vägunderhållet in natura utsträcktes till alla jordbruksfastigheter, vilket kom att
leda till en enorm
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Schalling 1932 och olika tryckta förteckningar av Kungl. Maj:ts beslut etc., exempelvis af Ugglas 1794.
Mårtensson 1952. von Stiernman 1728-1734. Om vägfrågor i Sveriges riksdag i slutet av 1700-talet och början
av 1800-talet, se Montelius 1999.
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Riksdagens protokoll 1786. Bondeståndet. Förteckning…underdåniga besvär, s 304 ff.
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Riksdagens protokoll 1786. Bondeståndet. Resolution…1786, i Modée XIII, s. 487.
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Riksdagens protokoll 1809. Bondeståndets protokoll, 1, s. 660.
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Montelius (manus 1997).
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vägdelning. Förslagets åtgärder för förbättrat vägunderhåll genom en väginspektion ansågs
obehövliga. Däremot infördes ett tioprocentigt statsbidrag till den uppskattade underhållskostnaden.14
Den nya väglagen fastställdes den 23 oktober 1891 och trädde i kraft den 1 januari 1895.15
Enligt denna lag fördelades underhållsskyldigheterna efter taxeringsvärdena för alla fastigheter på landsbygden - de jordägande bönderna blev alltså inte längre ensamma skyldiga att underhålla vägarna. Varje väghållningsskyldig jordägare fick ett antal väglotter att underhålla.
Antalet lotter berodde på fastighetens storlek. De olika väglotterna, som mot slutet av 1800talet uppgick till c:a 360 000 i hela landet, indelades i områden, som i regel utgjordes av respektive härad eller tingslag. På så sätt uppstod 368 väghållningsdistrikt. Fortfarande sköttes
dock vägunderhållet med naturaprestationer, där varje väghållare bidrog med arbetskraft och
material.
Vägverket och dess föregångare
Skapandet av ett centralt ämbetsverk för vägväsendet aktualiserades genom en liten skrift som
utkom år 1840, Publika arbetens nytta och nödvändigheter. Den var författad av kaptenen
Axel Erik von Sydow. I skriften redogjorde han för olika allmänna arbeten, främst vägarna,
och föreslog bl. a. betydande statsanslag till vägbyggnader samt ett centralt ämbetsverk för
vägväsendet och andra allmänna arbeten.16 Förslaget väckte stort intresse, inte minst hos den
för kommunikationsväsendet varmt intresserade Karl XIV Johan, som till riksdagen avlät
propositioner enligt von Sydows förslag. Genom ett kungligt brev den 6 augusti 1841 inrättades ”Kongliga Styrelsen för Allmänna Wäg- och Wattenbyggnader”. Riksdagen hade samtidigt beviljat anslag till - som det hette – ”väg- och vattenbyggnader samt arvoden till dem,
som med dessa arbeten finge befattning m. m”.17
Föregångare till det nyinrättade verket var ”Kommittén för väganläggningar i rikets norra
provinser” samt ”Strömrensningskommittén”. Den förstnämnda tillsattes redan 1813 för att
utreda förutsättningarna för en vägförbindelse mellan i första hand Värmland och Storsjön i
Jämtland. Strömrensningskommittén, som tillkom 1819, hade till uppgift att göra älvarna
flottningsbara, främst för att underlätta huvudstadens försörjning av ved och livsmedel från
Norrland. Efter hand blev dock militära syften mer framträdande. Denna kommitté upplöstes
1827 då dess arbetsuppgifter överläts till det nyinrättade ”Storamiralämbetets tredje avdelning”, vars chef var Göta kanals skapare Baltzar von Platen. Vid storamiralämbetets upplösning 1840 förordnades en provisorisk styrelse: ”Styrelsen för allmänna vattenbyggnader”.
År 1841 anförtroddes denna styrelse också handläggningen av ärenden rörande de allmänna
vägarnas nybyggnad, omläggningar och förbättringar. Namnet ändrades till ”Kongliga Styrelsen för Allmänna Wäg- och Wattenbyggnader” – det som nu är Vägverket hade fötts. År 1882
ändrades namnet till Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Ett samlande namn för hela
verket, styrelsen i Stockholm, vägförvaltningarna och Statens bilinspektion, var Väg- och
vattenbyggnadsverket, som verket hette från 1947. Alla centrala beslut etc. utfärdades dock i
Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens namn. År 1967 ändrades namnet till Statens vägverk. Från och med april 1983 är namnet Vägverket.18
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Riksdagstryck 1889. Kommittébetänkanden, nr 348. Underdånigt betänkande angående förändrad lagstiftning
i fråga om utgörande af väghållningsbesväret på landet, afgifvet av dertill i nåder utsedda kommitterade. Stockholm 1881.
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von Sydow 1840. Om Axel Erik von Sydow (1791-1857), se Åströms efterskrift i faksimilupplagan av von
Sydow 1840 (1967) och där citerad litteratur.
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SFS 1841:38. Gerentz 1991, s. 12 ff.
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Montelius 1991, s. 13 f. Dag Celsing, KTH, arbetar med en doktorsavhandling i teknikhistoria med arbetsnamnet ”Allmänna vägarbeten i Sverige 1810-1850”, där han ingående redogör för tillkomsten av de olika
kommittéerna.
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Bilismen kräver bättre vägar
Bilismens framväxt under l900-talets början medförde snart att den i princip medeltida väghållningsorganisationen inte längre kunde bibehållas. Naturaprestationerna övergick mer och
mer i kontant vägskatt och vägunderhållet övertogs av vägkassorna, en för varje väghållningsdistrikt.
Vägkassorna fick sina inkomster från dels vägskatter, dels statsbidrag. Vägstyrelserna, som
förvaltade kassorna, anställde vägmästare och vägarbetare. De gamla vägsynerna blev efterhand överflödiga men upphörde helt först i början av 1930-talet.
År 1922 beslöt riksdagen att införa automobilskatt. Medlen, som till en början oavkortade
gick till väghållningen, fördelades mellan städer och landsbygd av Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Från 1924 kunde länsstyrelserna också anställa vägsakkunniga, s.k. vägkonsulenter, vilka till stor del utgjordes av väg- och vattenbyggnadsstyrelsens distriktstjänstemän – verket började nu få ett visst inflytande även över vägunderhållet.
Genom 1934 års väglag (som trädde i kraft den 1 januari 1937) upphörde naturaväghållningen och vägsynerna helt, och väghållningsdistrikten slogs samman till 170 vägdistrikt.
Väghållningen kunde nu skötas mer rationellt genom att möjligheterna till maskinell väghållning ökade. Den var dock fortfarande en kommunal angelägenhet. Genom de större distrikten
ville man få en jämnare skattebelastning. En speciell vägskatt utgick i relation till kommunalskatten. Förändringarna gav dock ej så goda resultat som väntat och därför aktualiserades frågan om vägväsendets förstatligande.
År 1938 tillsatte regeringen en utredning, som fick i uppdrag att utreda ett förstatligande av
väghållningen på landsbygden. Enligt det sedermera framlagda förslaget skulle den övergripande statliga myndigheten, Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, få ett mera direkt
ansvar för byggande och underhåll och inte som tidigare mest fungera som ett kontrollerande
organ.19
Den 1 januari 1944 förstatligades vägarna och väghållningen på landsbygden. Kungl. vägoch vattenbyggnadsstyrelsens dåvarande generaldirektör, Nils Bolinder, betecknade reformen
som ”den största omorganisation som väl någonsin genomförts inom svensk administrativ
förvaltning”. Den centrala förvaltningen blev Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, ”Styrelsen” i dagligt tal, med säte i Stockholm. En vägförvaltning inrättades i varje län. Denna
organisation blev i stort sett intakt fram till 1992, då verket delades i en myndighetsdel och en
produktionsdel. Samtidigt upphörde vägförvaltningarna och landet indelades i ett antal regioner och produktionsområden.
19

SOU 1941:12.
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Figur 3. Naturaväghållningen samsas med moderna vägmaskiner vid en ”vägdag” i Boda kyrkby,
Dalarna, 1928. Foto J. Olsson, Vägverkets museum, Borlänge.

Figur 4. Vägstyrelsen i Närdinghundra härad, Uppland, samlad vid den sista vägstämman 1936.
Foto Linné Jansson, Vägverkets museum, Borlänge.
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Summary
There are virtually no traces of roads from either the Stone Age or the Bronze Age in Sweden.
On the other hand, there are a number of traces and remains from different types of roads and
fords from the Iron Age, and there are many different finds from above all the latter part of
this period.
There are a number of written, medieval sources which tell us about roads and their building and maintenance, and how road questions were organized. The responsibility for the
building and repair and maintenance of roads during the Middle Ages – and in principle right
up until the nationalization of the administration of roads in 1944 – rested with the farmers,
the landowners. To quote from the medieval law-roll of the Province of Södermanland from
the 13th century, “Building bridges and clearing roads is to be done by everyone, both those
who own a smaller piece of land in the hamlet and those who own more”. This regulation
appears with minor variations in the other medieval law-rolls of the Swedish provinces and in
King Magnus Eriksson's national legislation from around 1350.
The Kings of the Vasa dynasty accomplished a great deal in connection with the improvement of Swedish roads, and, for example, in 1649 Queen Kristina issued a new postinghouse ordinance which, among other things, entailed the setting up of milestones and mileposts.
The position of Riksvägmästare (The National Road Surveyor) was created in 1666. It
was the intention that the Riksvägsmästare should function as a Royal road expert and advisor
on questions of roads and posting-houses. The first and only Riksvägmästare was Jacob
Coswaij, who held the position from 1666 until 1686 – after which the position and its functions were forgotten.
The Swedish Parliament adopted a new general law in 1734, and the building code of the
law contained regulations regarding how roads and ditches were to be built. The law also contained a classification of roads into public roads, church roads, mill roads and hamlet roads.
As has already been said it was the landowning farmers who bore the responsibility for
the building and maintenance of roads, all in accordance with how much land they owned,
and on top of this there was the farmers’ “skjutsningsskyldighet”, their duty involving
changes of horses for the conveyance of travellers. The farmers were naturally not particularly
enthusiastic about this heavy, extra duty as is witnessed by a series of protests that were
lodged with different Parliaments by country people. From the end of the 18th century and
during the greater part of the 19th century the question of the farmers’ heavy burden in connection with road maintenance was continuously being brought up in Parliament – but it was
not until 1876 that the King in Council appointed a committee to study the question.
A new road act came into force on January 1 st 1895 which distributed the responsibility
for road maintenance in accordance with the taxation value of all rural land and property, and
thereby the landowning farmers were no longer alone in bearing the responsibility for the
building and maintenance of the roads. Every responsible landowner was allotted a number of
stretches of road which he was obliged to repair and maintain. The work involved was still,
however, paid for in kind and the responsible landowners contributed with labour and materials.
In 1841 the Kongliga Styrelsen för Allmänna Wäg- och Wattenbyggnader (The Swedish
National Road Administration) was established. It had, however, had a number of forerunners
at the beginning of the 19th century in the form of temporary committees with specific road
an civil engineering tasks.

9

The growth in the use of motor vehicles during the early years of the 20th century soon made
it impossible to retain the – in principle – medieval system for the organization of the building
and maintenance of roads. The contributions in kind were increasingly replaced by hard cash
in the form of road taxes, and road maintenance was taken over by the road offices, one for
every road maintenance district. The road offices received their funds from road taxes and
State subsidies. The road committees which administered the funds employed road surveyors
and road-workers. The old inspection of roads became in time redundant, but did not end
completely until the beginning of the 1930’s. In 1937 road maintenance in kind and the road
inspections ceased completely and the road maintenance districts were amalgamated into 170
road districts. It was, however, still a matter for the local authorities.
On January 1st 1944 rural roads and their building and repair and maintenance were nationalized. The central administration was located in Stockholm and a road administration was
established in every county. This organization remained basically intact until 1992 when the
National Road Administration was divided into a public authority part and a production part.
At the same time the road administrations ceased to exist and Sweden was divided into a
number of regions and production areas.
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