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Sammanfattning 

Trafikverket har genomfört ett pilotprojekt i dialog med ett antal utvalda kommuner. 

Kommunerna är Ale kommun, Eskilstuna kommun, Luleå kommun, Orsa kommun, 

Värnamo kommun och Upplands-Bro kommun.  

Pilotprojektet har handlat om att genomföra en översyn av väghållaransvar i samtliga 

tätorter. Arbetet har skett i nära samverkan med berörda kommuner och har resulterat i 

förslag till hur väghållaransvaret bör fördelas mellan stat, kommun och enskild samt 

konsekvenser för berörda parter. Projektet ska ligga till grund för en utvärdering om 

möjligheterna att gå vidare i samtliga kommuner i landet.  

Överenskommelser om fördelning av väghållaransvaret har diskuterats med 

kommunerna. Överenskommelserna mellan den enskilda kommunen och Trafikverket 

redovisas inte i denna rapport. Trafikverket har använt och sammanfattat 

erfarenheterna från kommundialogerna för att presentera vad som kan vara delar i en 

strategi för utökat kommunalt väghållaransvar i landet. De olika delarna innefattar att 

arbeta vidare med kunskap om kommunernas förutsättningar, kompetensutveckling, 

förändrade arbetssätt, tydligare lagstiftning samt ett tydligare budskap om ekonomin 

som är förknippad med ett väghållningsområde.  

Pilotstudien föreslår att strategin för utökat kommunalt väghållaransvar innefattar att: 

 

 diskutera väghållarfrågan vid rätt tidpunkt 

 öka beredskapen i Trafikverket för att hantera väghållarfrågan 

 förtydliga lagstiftningen 

 ta fram ny kunskap om kommunernas förutsättningar 

 söka bekräftelse av det politiska mandatet 

 genomföra informationsinsatser och öka kompetensen 

 förtydliga rationaliseringsvinster vid inrättande av väghållningsområden 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I ett tidigare projekt som redovisas i rapporten Översyn väghållaransvar1 konstateras att 

väghållaransvaret ser olika ut i landets kommuner. Rapporten föreslår att kommunerna 

tar ansvar för väghållningen i tätorter. Staten förutsätts dock fortsättningsvis svara för 

det övergripande allmänna vägnätet. Rapporten pekar ut följande 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.”2 

Med anledning av detta har Trafikverket i samarbete med Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) och Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) genomfört ett pilotprojekt 

tillsammans med Ale kommun, Eskilstuna kommun, Luleå kommun, Orsa kommun, 

Upplands-Bro kommun och Värnamo kommun.  

1.2 Syfte 

Uppdraget för pilotprojektet har varit att i utvalda kommuner genomföra en översyn av 

väghållaransvar i samtliga tätorter. Arbetet sker i nära samverkan och resulterar i förslag 

till hur väghållaransvaret bör fördelas mellan stat, kommun och enskild och redovisar 

konsekvenser för berörda parter. Projektet ska ligga till grund för en utvärdering om 

möjligheterna att gå vidare i samtliga kommuner i landet. 

1.4 Resultatredovisning 

Resultatet från pilotprojektet redovisas i föreliggande rapport samt i särskilda 

överenskommelser med respektive kommun som redovisas i andra dokument.  

1.5 Viktiga begrepp 

1.5.1 Väghållningsområde och satellitorter  

Inom ett definierat väghållningsområde är kommunen egen väghållare, enligt väglagen. 

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.  

1.5.2 Huvudmannaskap 

Kommunalt huvudmannaskap innebär att kommunen ansvarar för gator och allmän 

plats – de ansvarar för det allmänna. Huvudmannaskap enligt plan- och bygglagen 

(PBL) har en juridisk innebörd som skiljer sig från begreppet väghållare enligt väglagen. 

Eftersom en kommun har planmonopol kan den var som helst inom kommunens 

avgränsning upprätta en detaljplan med stöd av PBL och styra markanvändningen. En 

                                                           
1 Trafikverket, Översyn väghållaransvar, Publikationsnummer 2013:043. 
2 Trafikverket Översyn väghållaransvar, Publikationsnummer 2013:043, s 24. 
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detaljplan kan innehålla både kommunalt och enskilt huvudmannaskap för olika 

allmänna platser. Huvudmannaskapet reglerar vem som ansvarar för gator och allmän 

plats inom den aktuella planen och ansvaret gäller inte bara det motsvarande begreppet 

väghållare enligt väglagen. En kommun kan planlägga en väg som även är allmän enligt 

väglagen. När detaljplanen omfattas av kommunalt huvudmannaskap är vägen även en 

gata enligt PBL – en ”PBL-gata” (statens vägrätt upphör vid fastighetsbildning och en 

form av nyttjanderätt uppstår).  

Om planen har enskilt huvudmannaskap är förbindelsen fortfarande en väg med vägrätt, 

inte PBL-gata. Enskilt huvudmannaskap innebär att kommunen väljer att lägga ansvaret 

för gator och allmän plats på de enskilda, vid upprättning av detaljplan. För att få en 

ordnad väghållning bildas en samfällighet för vägen, eller så förs vägen över till en 

befintlig samfällighet. Båda alternativen kräver lantmäteriförrättning.  

1.6 Kriterier för kommunalt väghållningsområde  

Väghållningsområde bör omfatta (a) planlagt område i tätorten, (b) områden i och intill 

tätorten som planeras för exploatering inom de närmaste åren (3-5 år), (c) planlagda 

områden i tätortens närhet bör prövas utifrån önskemål om rationell väghållning. 

Väghållningsgränsen bör läggas så att den underlättar för rationell väghållning. Det 

innebär till exempel att gränsen för väghållningsområdet dras där det finns en naturlig 

möjlighet för arbetsfordon att vända. 

2 Pilotstudiens slutsatser och förslag i korthet 

Pilotprojektet har kommit fram till att en strategi för utökat kommunalt väghållaransvar 

i landet måste bestå av flera delar. De olika delarna innefattar att arbeta vidare med 

kunskap om kommunernas förutsättningar, kompetensutveckling, förändrade 

arbetssätt, tydligare lagstiftning samt ett tydligare budskap om ekonomin som är 

förknippad med ett väghållningsområde.  

Pilotstudiens föreslår att strategin för utökat kommunalt väghållaransvar innefattar att 

 diskutera väghållarfrågan vid rätt tidpunkt 

 öka beredskapen i Trafikverket att hantera väghållarfrågan 

 förtydliga lagstiftningen 

 ta fram ny kunskap om kommunernas förutsättningar 

 söka bekräftelse av det politiska mandatet 

 genomföra informationsinsatser och öka kompetensen 

 förtydliga rationaliseringsvinster vid inrättande av väghållningsområden 
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3. Väghållarfrågan i ett nationellt perspektiv 

3.1 Princip för väghållaransvarets fördelning i Sverige 

Trafikverket, SKL och REV kom 2102 överens om en princip för fördelningen av 

väghållaransvaret i Sverige. Principen är utformad utifrån att väghållaransvaret ska vara 

rätt avgränsat mellan statlig, kommunal och enskild väghållare för samhällsekonomisk 

effektivitet och rationell väghållning. Principen säger följande:  

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

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

 Enskilda väghållare bör ha ansvar för vägar på landsbygden som främst är till 
nytta för fastighetsägare i närheten. 

Man kan säga att principen fastställdes redan 1988, då riksdagen antog regeringens 

proposition 1987/88:50 om trafikpolitiken inför 1990-talet. I propositionen angavs att 

staten (genom dåvarande Vägverket) ska ansvara för det allmänna vägnätet på 

landsbygden och de övergripande trafiklederna i tätorterna, det vill säga främst 

riksvägar och primära länsvägar. Kommunerna skulle få ett ökat ansvar för den lokala 

väghållningen i tätorterna. Propositionen sa också att när det gäller de enskilda vägarna 

åvilar ansvaret i princip på ägarna till de fastigheter som har nytta av vägen. 

En viktig utgångspunkt för ställningstagandet var 1986 års väghållningsutredning.3 Vid 

den tiden fanns det 110 kommuner som var egna väghållare. Utredningen föreslog 

följande: 

”Kommunerna får huvudansvar för väghållningen i tätorter med undantag för ett 

överordnat statligt vägnät (riksväg och primärväg). I första hand bör 80 kommuner 

bli egna väghållare.” 

Motiven till förslaget var: 

 Uppdelningen av väghållningen i tätort är inte rationell. Ett renodlat ansvar 
borde minska kostnaderna. 

 Det finns en orättvisa mellan kommunerna som är egna väghållare och de som 
inte är det.  

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

Den nuvarande uppdelningen av väghållningsansvaret mellan stat, kommun och 

enskilda bygger annars på de bestämmelser som infördes vid vägväsendets 

förstatligande år 1944. Sedan dess har det varit kommunerna som skött gatuhållningen i 

städer och större tätorter.4 

                                                           
3 Ökat kommunalt väghållningsansvar och nya finansieringsmöjligheter – En översyn av statlig, 
kommunal och enskild väghållning i tätorter, SOU 1987:25, 1987 samt Bilagan SOU 1987:26. 
4 Översyn Väghållaransvar, bilaga 4 Systemanalys. Avgränsning statlig/kommunal väghållning. 
Trafikverket 2012. 
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4. Väghållningsområden i Sverige 

4.1 Om kommuner med väghållningsområde 

Det finns uppgifter om väghållning i den nationella vägdatabasen (NVDB) som kan 

kombineras med befolkningsstatistik från Statistiska centralbyrån (SCB). 

Idag finns det 206 kommuner som är egna väghållare enligt väglagen. 55 stycken av dem 

har färre än 15 000 invånare.5 Den befolkningsmässigt minsta kommunen som är egen 

väghållare har lite drygt 4 100 invånare. Det är 34 kommuner som har flera 

väghållningsområden. Den minsta av dem har knappt 11 400 invånare. Den med flest 

väghållningsområden har 5 stycken. Antalet tätorter som ingår i väghållningsområden 

varierar mellan 1–6 stycken. 

De kommuner som inte är egna väghållare har mellan knappt 2 500 upp till 28 500 

invånare. Av dessa finns det kommuner som har en andel kommunal väg eller gata på 

upp till 50 procent av det ”allmänna” vägnätet i kommunen. Det är ganska vanligt att 

kommunerna som saknar väghållningsområde ligger längre bort från mer 

befolkningstäta delar av landet. Nästan hälften av dem har haft en negativ 

befolkningsutveckling under de senaste fem åren. 

5. Arbetet i pilotprojektet 

5.1 Inledande samarbete 

De kommuner som ingått i pilotprojektet har Trafikverket sedan tidigare haft kontakt 

med i olika samarbeten. Väghållarfrågan har diskuterats i olika utsträckning. I 

åtminstone två fall har de tidigare kontakterna haft betydelse för valet av 

pilotkommuner. Urvalet har i övrigt byggt på en blandning av förslag från Trafikverkets 

regionkontor eller RäV-programmets6 styrgrupp. Urvalskriterierna i projektet har varit 

huruvida kommunen är egen väghållare enligt väglagen eller inte, hur många invånare 

kommunen har och var kommunen ligger i landet. Vi har i projektet eftersträvat en 

blandning av olika typer av pilotkommuner.   

5.2 Om pilotkommunerna 

Pilotkommunerna som deltagit i projektet är Ale kommun, Eskilstuna kommun, Luleå 

kommun, Orsa kommun, Värnamo kommun och Upplands-Bro kommun.  

Dessa kommuner har historiskt löst väghållaransvaret på olika sätt. Kommunerna är 

antingen egna väghållare med väghållningsområde enligt väglagen, eller har helt eller 

delvis lämnat väghållning till kommunalt bolag, stat och enskilda. 

  

                                                           
5 Befolkning 2014-12-31 
6 Trafikverket har genomfört ett antal projekt som inte är direkt beroende av varandra, men 
som har kopplingar. Projekten har samlats under ett program, kallat för RäV-programmet (rätt 
väghållaransvar). Programmet påbörjades år 2013 och uppskattas vara avslutat år 2018. 
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Tabell 1. 

Kommun, 

centralort 

och län 

Folk-

mängd 

Egen 

väg-

hållare 

(antal 

vho) 

Antal 

dp-lagda 

tätorter 

(inom 

vho) 

Huvudman-

naskap inom 

detaljplane-

lagt område? 

Lämnar 

kommunen 

bidrag till 

vägsamfällig-

heter? 

Sköter kommunen enskilda 

vägar i någon utsträckning? 

Areal 

(km2) 

Trafik-

verks 

region 

Ale kommun, 

Alafors, Västra 

Götalands län 

28 000 Nej 5 (0) En översyn 

pågår enligt 

särskild 

handlingsplan 

för att förändra 

till kommunalt. 

Ja Nej 318 Väst 

Eskilstuna 

kommun, 

Eskilstuna, 

Södermanland 

100 000 Ja (1) 13 (6) Centralorten 

kommunalt 

övriga tätorter 

enskilt 

Ja, dem som inte 

får statsbidrag 

kan ansöka. 

Nej (litet undantag i Kjula) 1 100 Öst 

Luleå 

kommun, 

Luleå, 

Norrbotten 

75 000 Ja (1) 15 (5) Kommunalt Nej Kommunen utför allt arbete på 

enskilda vägar inom hela 

kommunen. 

2 110 Nord 
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Kommun, 

centralort 

och län 

Folk-

mängd 

Egen 

väg-

hållare 

(antal 

vho) 

Antal 

dp-lagda 

tätorter 

(inom 

vho) 

Huvudman-

naskap inom 

detaljplane-

lagt område? 

Lämnar 

kommunen 

bidrag till 

vägsamfällig-

heter? 

Sköter kommunen enskilda 

vägar i någon utsträckning? 

Areal 

(km2) 

Trafik-

verks 

region 

Orsa kommun, 

Orsa, Dalarna 

7 000 

 

Nej 1 (0) Kommunalt Ja Kommunen utför en del arbete på 

enskilda vägar annars är det Orsa 

besparingsskog. 

1 740 Mitt 

Värnamo 

kommun, 

Värnamo, 

Jönköping 

33 000 Ja (1) 8 (1) Enskilt Kommunen står 

för kostnad för 

drift och 

underhåll, inkl. 

vinterdrift. 

Inom tätort planerar kommun drift 

och underhåll, förutom vinterdrift 

som samfälligheterna sköter själva. 

Kommun sköter även till viss del 

vägar på landsbygd. 

1 220 Syd 

Upplands-Bro 

kommun, 

Kungsängen, 

Stockholm 

42 000 Ja (1) 7 (5) Kommunalt Nej Nej 240 Stock-

holm 

Tabell 1. Uppgifter om väghållaransvaret i deltagande pilotkommuner. Dp står för detaljplan och vho står för väghållningsområde. 
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5.3 Arbetsprocess i pilotprojektet 

Ett första möte mellan kommunen och Trafikverket har ägt rum vid olika tidpunkter i 

projektet. I de flesta fall ägde den första kontakten rum i början på 2014, men i ett fall 

dröjde det till i februari 2015. En tilltänkt pilotkommun byttes ut, eftersom att man på 

kommunen dröjt med att meddela att man inte var intresserad av att delta. Processerna i 

respektive pilotkommun har påverkats i olika grad av det kommunalval som ägde rum 

under arbetets gång. I åtminstone tre pilotkommuner harkontakterna med kommunen 

genomförts enligt processen för åtgärdsvalsstudier. Frågor om kompensation för drifts- 

och underhållskostnader kommer tidigt i processen från kommunens sida. 

Kommunerna och Trafikverket har mötts tre till fem gånger. Mötena har antingen ägt 

rum fysiskt, via digitalt konferenssystem eller som telefonmöten. Enkla 

minnesanteckningar har sammanställts under mötena. Mellan mötena har kommunerna 

och Trafikverket på var sitt håll sett över väghållaransvaret. 

Under det inledande mötet fokuserade vi på att presentera projektet och diskutera vad 

det går ut på. Vi talade också med kommunen om hur deras väghållningsansvar ser ut i 

dag. Vid senare möten kom diskussionerna in på ekonomi, väghållaransvar, lagstiftning, 

kommunens planer för framtida exploateringar, befintliga väghållningsgränser, 

huvudmannaskap och vägar som kan vara aktuella för förändring. I flera fall diskuterade 

vi också möjligheter till trafiksäkerhetsåtgärder och annan gatuanpassning samt VA-

frågor vid kommunalt väghållaransvar. Kartor har varit det främsta hjälpmedlet i 

diskussionen – både papperskartor och digitala karthjälpmedel. Diskussionen kom inte i 

alla kommuner in på frågan om allmän väg som kan eller borde övergå till enskild väg. 

Men där det gjorde det Där så skett har kommunen övervägt att ta över vägar som 

Trafikverket är beredda att dra in från allmänt underhåll. Funderingar om allmän eller 

enskild väg förde i ett fall in diskussionerna på att kostnader och standard skiljer sig från 

hus till hus. 

Vid de flesta möten har flera olika slags kompetenser deltagit. Exempel på kompetenser 

som har deltagit från kommunens sida är kommunalråd, kommunchef, chef för fritids- 

och servicekontor, produktionschef, trafikingenjör, teknisk chef, projekteringschef, 

planarkitekt, samhällsplanerare, landskapsarkitekt och projektingenjör. 

Vid senare möten har samtalet också förts in på möjligheter till en överenskommelse 

kommunen och Trafikverket emellan, utifrån ett förslag som Trafikverket har tagit fram. 

Tanken med förslaget har varit att tydligt redovisa konsekvenser för en eventuell 

överenskommelse, och med vilka eventuella villkor överenskommelsen skulle kunna 

genomföras. 

5.4 Iakttagelser från dialog mellan Trafikverket och pilotkommunerna. 

Det har i dialogen uppstått oenighet om vissa vägar, som kommunen inte tycker sig ha 

det primära ansvaret för och som Trafikverket inte anser vara en del av det övergripande 

vägnätet. Det kan handla om enskilda vägar som kommunen anser bör fortsätta vara 

enskilda, eller statliga allmänna vägar som Trafikverket ansett bör vara kommunala. Det 

har också funnits exempel på vägar som kommunen visar intresse för och vill ta över, 

och som Trafikverket velat behålla.  
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I samtliga fall råder enighet om att vägar med eftersatt underhåll vid behov ska åtgärdas 

inför en eventuell överlämning. Det har därför varit en utgångspunkt att vägen i sådana 

fall ska iståndsättas.  

Ekonomisk kompensation för framtida drift och underhåll vid ett utökat väghållaransvar 

har hittills inte varit aktuellt. Frågan om kompensation vid en utökning (som blir aktuell 

vid upprättande av så kallade satellitorter) är svår att hantera bland annat eftersom att 

sådana historiskt tillkommit utan någon kompensation. Trafikverket har därför inlett en 

fördjupad studie. 

Att träffas utan krav om att bli överens har gett möjlighet till att förstå varandras 

utgångspunkter. De redan existerande problembilderna har inte ändrats dramatiskt, 

men förståelsen för varandras synpunkter har ökat. Kunskapen i väghållarfrågor har 

ökat både hos kommunen och Trafikverket. Även om inte överenskommelser träffats i 

fler fall än två pilotkommuner, kommer man ändå ha en fortsatt dialog i övriga 

kommuner. 

6. Fortsatta möjligheter att gå vidare i samtliga 
kommuner i landet 

Även om mycket talar för att samtliga kommuner i landet bör bli egna väghållare är det 

är inte säkert att det i alla fall är det bästa. På samma sätt talar mycket för att landets 

tätorter utanför väghållningsområden i framtiden borde ingå i ett väghållningsområde 

som satellitort, med det är inte heller säkert att det i alla situationer är det bästa. Det är i 

alla fall inget som ens kan övervägas på kort sikt. Sådana eventuella förändringar är så 

pass stora att det kommer att ta tid att genomföra. Inriktningen bör i så fall vara att 

börja där det ger störst nytta. Samtalen med pilotkommunerna har lett fram till ett antal 

förslag på hur Trafikverket i samverkan med övriga aktörer kan gå vidare. 

I de nästkommande kapitlen redogörs för dessa förslag på fortsatt arbete. 

7 Ytterligare kunskaper 

7.1 Kommunernas förutsättningar 

Inom pilotprojektet har man diskuterat om vilka faktorer som påverkar viljan att utöka 

väghållaransvaret. Olika faktorer som kommit upp i diskussionerna, utöver ekonomisk 

kompensation, är det politiska styret, andel fritidsboende, exploatering, 

kvadratmeterpriset på bostäder, invånartäthet, befolkningsutveckling, 

kommuninvånarantal, medianinkomst och huruvida kommunen redan innan har ett 

eget väghållaransvar. En jämförelse mellan en del av dessa faktorer redovisas i 

nedanstående tabell, se tabell 2. 

  



 

 
 

Tabell 2: Jämförande tabell över skillnader i olika faktorer hos kommunerna i pilotprojektet 

Källor: SCB, Mäklarstatistik och ekonomifakta.se  

Kommuner Ale Eskilstuna Luleå Orsa Upplands-Bro Värnamo 

Bostadspris per kvm i 
SEK – Villor 20 256 12 725 20 519 9 821 26 784 12 725 

Bostadspris per kvm i 
SEK – Bostadsrätter 19 781 15 344 22 326 8 103 23 937 8 756 

Medianinkomst i SEK 260 586 231 960 260 586 210 397 269 605 260 436 

Befolkningsutveckling 
i % mellan år 2000 
och 2010 8 9 4 – 1 13 1 

Invånartäthet i kvm 89 92 36 4 108 27 

Invånarantal år 2010 27 442 96 311 74 178 6 922 23 676 32 833 

Största parti i valet år 
2014          (s) 

                  
(s)          (s)         (c) 

                          
(s) 

                
(s) 

 

Få av de faktorer som jämförs i tabellen verkar ha någon större betydelse för 

kommunens intresse att utöka ett kommunalt väghållaransvar genom satellitorter. 

Erfarenheten talar om att det finns ett större förändringsbehov (och därmed intresse) i 

expansiva kommuner, där tätorter växer. När nya bostadsområden tillkommer förändras 

ofta den befintliga vägens betydelse. Jämförelsen i tabell 2 visar möjligen att detta kan 

vara fallet med Upplands-Bro, där arbetet i pilotstudien sannolikt medfört att en ny 

satellitort kommer att bildas. Upplands-Bro har haft den kraftigaste 

befolkningsutvecklingen bland de kommuner som medverkat i pilotstudien. 

Vi behöver mer kunskap om vad som kännetecknar olika kommuner och deras intresse 

för att utöka väghållaransvaret genom satellitorter. Det behövs också fördjupad kunskap 

om kommunernas kostnader för drift och underhåll och vad som påverkar kostnaderna 

Kunskapen kan användas för att anpassa en strategi för diskussioner mellan väghållare. 

Pilotprojektet föreslår därför att Trafikverket fortsatt arbetar med att ta fram ytterligare 

kunskap. 

8 Politiskt mandat 

8.1 Upprätthåll det politiska mandatet 

Sedan 1980-talet har man diskuterat och utrett en mer ändamålsenlig fördelning av 

väghållaransvar mellan stat, kommun och enskild. Den senast genomförda 

parlamentariska utredningen, kallad BREV-utredningen lämnades år 20017. 

                                                           
7Utredningen om Bidrag och Regler för Enskilda Vägar, SOU 2001:67, ”Enskild eller allmän 
väg?”.  
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Utredningarna på 80-talet ledde fram till förändringar i ansvarsfördelningen mellan 

staten och kommunerna, men sedan dess har det inte skett några större förändringar.  

Frågan aktualiserades åter i slutet på 2009 som resultat av dåvarande Vägverkets 

projekt ”Enskilda vägar i framtiden”8 som drivits i nära samverkan mellan 

Riksförbundet enskilda vägar, Skogsindustrierna, Lantbrukarnas Riksförbund och 

Sveriges Kommuner och Landsting. 

Trafikverksutredningen (SOU 2009:31) föreslog också att en separat översyn av 

väghållaransvaret genomförs, vilket remissinstanserna höll med om.9 

En förutsättning för ett utökat kommunalt väghållaransvar är att det finns ett politiskt 

intresse i kommunen. I pilotstudien har diskussionen kring väghållaransvaret förts 

främst mellan tjänstemän.  

Ett förslag är att Trafikverket, SKL och REV fortsatt gemensamt kommunicerar behovet 

av rätt avgränsning mellan statlig, kommunal och enskild väghållare utifrån 

samhällsekonomisk effektivitet och rationell väghållning gentemot stat, kommun och 

enskilda. 

9 Skapa beredskap att hantera väghållarfrågan 

9.1 Trafikverkets arbetsprocesser 

Upplevelsen i dag hos förändringsutredarna på Trafikverket, är att frågorna om 

väghållarskap inte genomsyrar hela organisationen. I flera av Trafikverkets regioner är 

det endast utredaren för förändringsärenden som behandlar frågorna om väghållarskap.  

Det vore önskvärt att visionen om ”rätt avgränsat vägnät” genomsyrar alla funktioner på 

regionen, som kommer i kontakt med förändringsärenden. Frågan om väghållaransvar 

kan vara relevant när man förhandlar med kommunen i andra sammanhang. Då kan 

man i rätt tid flagga för utredaren för förändringsärenden eller kommunansvarig 

planerare, när något är på gång ute i kommunerna som kan tas upp i dialogen om 

väghållaransvar.  

För att påverka kommunen i dessa frågor och verkligen nå politikerna, bör frågan tas 

upp på de återkommande mötena som Trafikverkets planerare har med kommunerna. 

I Trafikverkets region Mitt träffar man överenskommelser med kommunerna, som 

exempelvis innehåller hur många träffar man ska ha, vilka som ska delta och vad som 

ska avhandlas (fasta punkter)En sådan punkt skulle kunna vara frågor rörande 

                                                           
8 Vägverket, Projekt ”Enskilda vägar i framtiden” dnr EV 20A 2007:27431 
9 Trafikverksutredningen, SOU 2009:31, ”Effektiva transporter och samhällsbyggande – en ny 
struktur för sjö, luft, väg och järnväg.” s 56 



 

 
 

väghållaransvaret.  Till överenskommelsen är också en aktivitetslista knuten, där man 

tar upp aktiviteter som är aktuella för båda parter, däribland åtgärdsvalsstudier10.  

I Trafikverkets region Öst arbetar förändringsutredaren tillsammans med 

samhällsplanerare och åtgärdsplanerare i team. Frågor om väghållaransvaret blir därför 

mer en del av en större arbetsprocess i samarbetet med kommunerna. 

Om man hanterar väghållarfrågor i samband med att andra frågor relevanta för 

väghållningen kommer upp till diskussion kan man i ett tidigt skede identifiera om det 

finns behov av förändrat väghållaransvar. Dialog när en kommun påbörjar ett 

planarbete är ett viktigt sådant sammanhang. 

9.2 Vägnätsutredare istället för förändringshandläggare 

Inom Trafikverket kallas, i dagligt tal, de utredare som arbetar med förändring av 

väghållaransvaret för förändringshandläggarna. Förändringshandläggarna hanterar 

förändringsärenden. Inom Trafikverkets organisation överlämnas ofta ärenden till 

förändringshandläggarna i situationer där förändring är förhållandevis problematisk att 

genomföra.  

Pilotprojektet föreslår att begreppet ”förändringshandläggare” inte används och att 

handläggarna och utredarna istället kallas för ”vägnätsutredare”. Namnet kan internt 

inom Trafikverket hjälpa till att tydliggöra att det handlar om ett uppdrag som 

inkluderar en analys av vägnätet och dess funktion istället för enbart en specifik väg. 

Informationen som namnet för med sig, kan möjligen ge ett litet bidrag till att 

väghållaransvaret uppfattas som en del av en process och som ska beaktas i den stund 

frågan bäst hanteras. Väghållaransvarsfrågan behöver t ex oftare än idag föras på tal och 

diskuteras i samband med de samtal Trafikverket för med kommuner.  

9.3 Upprätta en kartläggningsdatabas 

Inom pilotprojektet har det i diskussionerna framkommit ett behov av en databas eller 

ett verktyg för att omhänderta synpunkter på förändringar av väghållarskapet, som 

kommer in till utredarna på regionerna. Synpunkterna kommer från andra 

verksamhetsområden, men även från till exempel enheten Samhällsplanering på 

Planering. För att databasen ska kunna nyttjas i praktiken är det viktigt att den är 

geografiskt kopplad och inte endast en lista i ett Excel-dokument.  

9.3.1 Utveckling av Trafikverkets kartverktyg Stigfinnaren 

Inom pilotprojektet har vi påbörjat en utveckling av en databas i Trafikverkets 

kartverktyg Stigfinnaren. I den ska man kunna rita in en aktuell vägsträcka och fylla i 

information om vägen, vem som föreslagit förändring, när förslaget kom in och om 

vägen uppfyller de kriterier som kriterieprojektet arbetar fram. Det är viktigt att det vi 

påbörjat tas om hand och att alla som är tänkta att använda databasen får utbildning i 

den.  

                                                           
10 En åtgärdsvalsstudie är en metod som grundar sig på dialog. Metoden används i tidigt 
planeringsskede och ska leda till att vi får transportlösningar som ger större effekt tillsammans. 
Mer info på Trafikverkets hemsida http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-
utreda/Planerings--och-analysmetoder/Atgardsval/ . 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Atgardsval/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Atgardsval/
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9.3.2 Kvarstående frågor att utreda kring införandet av en databas 

Det finns dock frågor som kvarstår att utreda innan databasen blir färdig att använda. 

En sådan fråga är om det finns resurser för att föra in den informationen som redan 

finns ute i regionerna, eller om enbart ny information ska fasas in för att på sikt lyckas 

med målet att all information om förändringsbehov ska finnas i denna databas. Tanken 

är att databasen ska vara levande, så att vägsträckor som blivit förändrade flyttas till 

avslutade objekt eller tas bort. 

Andra frågor som kommit upp är om det är endast utredarna på regionen som ska 

ansvara för förändringar i databasen, eller om även samhällsplanerare som har den 

externa kontakten med kommunerna själva kan lägga in förändringsbehov. Detta skulle 

avlasta de redan hårt belastade utredarna, men innebära en högre arbetsbelastning för 

samhällsplanerarna.  

9.3.3 Skapa överblick av förändringsbehov 

Databasen skulle medföra en bättre överblick och kontroll på det kommande 

förändringsbehovet av det statliga vägnätet, vilket skulle minska stressen för de som 

arbetar med dessa frågor. Pilotprojektet föreslår därför en fortsatt utveckling och 

implementering av denna databas inom Trafikverket. 

10. Lyft fram fördelar med väghållningsområden  

10.1 Det handlar inte bara om drift- och underhållskostnader 

Kontakterna med kommunerna i pilotprojektet har visat att ökade drift- och 

underhållskostnader ofta kommer upp tidigt till diskussion, när ett utökat 

väghållaransvar kommer på tal. Men det finns också andra aspekter av 

väghållaransvaret som är viktiga att tänka på. Till exempel ger ansvaret tidsvinster vid 

samordning av VA-ledningar11, trafiksäkerhetsåtgärder, gång- och cykelvägar och 

stadsanpassning av gatumiljön i en tidspressad planeringsprocess.  

10.2 Styrkan med väghållningsområde vid exploatering och stadsanpassning av 

gaturum 

Kommunen har bättre rådighet över sin egen väg jämfört med om vägen tillhör en annan 

part (staten eller enskild samfällighet). Vid exploatering vid en kommunal väg eller gata 

innebär det att kommunen lättare kan ta ett helhetsgrepp om utvecklingen av området 

och koppla det till den fysiska utformningen av vägmiljön. 

10.2.1 Möjlighet i samband med VA-frågor  

Det finns såväl ekonomiska som tidsmässiga fördelar med att en och samma part är 

ansvarig för såväl de VA-ledningar som finns i anslutningen till en väg, som 

väghållarskapet av vägen. I tätorter finns det VA-ledningar som vanligtvis är 

kommunala. Om kommunen är väghållare där VA-ledningarna finns, behöver 

kommunen inte kontakta en annan part för att kunna komma åt sina ledningar. Detta 

sparar kommunens handläggningstid och ger samordningsvinster som skulle kunna 

kompensera för ökade drift- och underhållskostnader. Ett lämpligt tillfälle att diskutera 

                                                           
11 VA-ledningar är ledningar för (kommunalt) vatten- och avlopp. 



 

 
 

ett upprättande av nytt väghållningsområde är därmed när kommunen vill korta ner 

handläggningstider för arbeten med VA-ledningar. 

10.2.2 Anpassning till kommunala funktionskrav 

Statliga vägar har andra funktionsmässiga krav på sig än kommunala vägar och gator. 

De statliga vägarna ska uppfylla kravet på god framkomlighet och vara öppna för all 

slags trafik: persontrafik, godstrafik, regional och nationell trafik. Det gäller också i 

tätorterna. Anpassning av gatumiljön till den omgivande tätortsmiljön går inte alltid 

hand i hand. Om kommunen vill göra anpassningar ger eget väghållningsansvar 

möjligheter till snabbare genomförande. 

Ett bra tillfälle att diskutera förändrat väghållarskap för en specifik väg är därför när det 

planeras förändringar i vägens närmiljö. När kommunen vill expandera sin tätort och ta 

nya markområden i anspråk vid en allmän statlig väg, kan vägens karaktär snabbare 

ändras från en landsbygdsväg till en tätortsväg med en eller flera nya anslutningar.  

10.2.3 Minskade kostnader vid anläggande av viktiga gång- och cykelvägar 

Kommunens rådighet över en väg innebär att det är enklare för kommunen att anlägga 

en ny gång- och cykelväg vid vägen, till exempel från ett nybyggt bostadsområde till den 

övriga delen av tätorten. Rådigheten över vägen innebär också att kommunen lättare 

kan anpassa vägen enligt de trafiksäkerhetsaspekter som gäller för tätortsvägar och 

gator. 

10.2.4 Enklare att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder anpassade efter en gatufunktion 

När en genomfartsväg (till följd av en tätorts expansion) ändrar karaktär till en mer 

tätortslik huvudgata ändras också behoven av att erbjuda en trafiksäker miljö för 

oskyddade trafikanter. Kommunala vägar och gator kan lättare anpassas efter den 

omgivande tätortsmiljön, eftersom att dessa vägar saknar de krav på regional koppling 

som de statliga vägarna har. De statliga vägarna ska dimensioneras för att klara 

exempelvis tung trafik. Det försvårar anpassningen av vägmiljön till en småskalig 

tätortsväg med farthinder, för att sänka fordonens hastigheter till de nivåer som krävs 

för att säkerställa en trygg tätortsmiljö för oskyddade trafikanter. Om kommunen är 

väghållare kan man genomföra de trafiksäkerhetsåtgärder man anser vara lämpliga. 

10.3 Undvik dubbla planprocesser 

En väg som omfattas av kommunalt huvudmannaskap är en gata enligt plan- och 

bygglagen – en PBL-gata. Det betyder att kommunen har planlagt marken inom 

vägområdet med vägrätt som gata. När staten är väghållare av väg som även är gata eller 

om byggnadsåtgärderna strider mot gällande detaljplan eller om kommunen vill 

planlägga sträckan som gata, gäller dubbla planprocesser. Det betyder att det behövs en 

planläggning både enligt väglagen och PBL. 

Den första paragrafen i väglagen anger att när en kommun är väghållare av allmän väg 

och planlägger den som PBL-gata, upphör den att vara allmän. Då gäller inte väglagen. 

På samma sätt upphör en väg att vara allmän (enligt väglagen) när en kommun övertar 

väghållningsansvaret från staten och vägen även är planlagd som gata. 

 



 

19 
 

10.4 Övertagande av vägar förenklas genom nytt väghållningsområde 

Vid indragning av allmänt vägunderhåll (indragning av statlig väg) lämnas vägen över 

till antingen fastighetsägare eller kommun. När kommunen tar över en väg är det i 

stället en fördel att väghållningsområde skapas eftersom kommunen då undkommer 

kostnader för detaljplaneändring. 

10.4.1 Att hantera huvudmannaskap genom väghållningsområde 

När kommuner upprättar en detaljplan kan de välja att lägga kommunalt eller enskilt 

huvudmannaskap för den. Detta reglerar vem som ansvarar för gator och allmän plats 

inom den aktuella planen. 

Vid bildande av ett kommunalt väghållningsområde eller en satellitort är det inte 

nödvändigt att göra en ny planläggning. Vägen överlämnas då med eller utan vägrätt till 

kommunen, enligt beslut av Trafikverket (om kommunen redan är egen väghållare enligt 

väglagen) eller regeringen. Kommunen sparar därmed tid och pengar vid bildande av ett 

väghållningsområde eller en satellit.  

Exempel 1: Frågan är aktuell när en kommun övertar väghållningen vid indragning av 

allmänt underhåll. Eftersom att det finns flera olika planer – såväl nya som gamla – med 

olika huvudmannaskap, leder det till att kommunen behöver upprätta en 

”skelettdetaljplan” över vägen för att kunna ta över väghållningen. Kommunen bedömer 

denna kostnad till cirka 300 000 kronor och i tid cirka 2 år. En alternativ lösning till 

detta är att i stället förändra det befintliga väghållningsområdet, bilda ett nytt 

väghållningsområde eller skapa en satellitort, vilket innebär att man inte behöver göra 

någon planändring.  

Exempel 2: Kommunen och Trafikverket diskuterar att kommunen tar över vägar inom 

tätorter samt vägar mellan tätorter. De aktuella vägarna ligger inom gammal och ny plan 

samt utom plan. Vid indragning av väg behöver man göra en planändring, vilket kan var 

dyrt och tidskrävande för kommunen. En lösning till detta är att skapa eller utöka ett 

befintligt väghållningsområde eller bilda en satellitort. När detta görs har det ingen 

betydelse hur planerna ser ut ”under” vägrätten, utan vägarna förs över till kommunal 

väghållning utan någon planändring.  

11 Behov av lagstiftning 

11.1 Förtydliga ”särskilda skäl” för enskilt huvudmannaskap 

Inom pilotprojektet ser en oklarhet i tolkningar av lagtext angående huvudmannaskap i 

detaljplaner. Det har även framkommit att några kommuner fattar principbeslut som 

anger att huvudmannaskapet i detaljplaner ska vara enskilt. Det är heller inte ovanligt 

att detaljplaner får enskilt huvudmannaskap i tätorter utanför huvudorten. Detta 

påverkar de enskilda i kommuner där en tolkning av en mening i PBL om ”särskilda 

skäl” nyttjas, detta ger enskilda ansvaret över gatan inom kommunen.   

Plan- och bygglagen, 4 kap. 7 § beskriver följande:  

”Kommunen ska vara huvudman för allmänna platser. Kommunen får dock, om det 

finns särskilda skäl för det, i detaljplanen bestämma att huvudmannaskapet ska vara 

enskilt för en eller flera allmänna platser.”  



 

 
 

Hur frekvent denna tolkning av särskilda skäl förekommer är inte verifierat, men att det 

förekommer står klart.  

Om det är statens vilja att kommuner ska lägga ansvar för gator på sig själva och inte på 

enskilda, tror vi att Trafikverket kan påverka genom att ifrågasätta lagtextens mening 

om särskilda skäl.  

Detta kan ske när Trafikverket remissas i granskningsförfarandet av en detaljplan. Vid 

yttrandet kan tolkningen av ”särskilda skäl” ifrågasättas för att kommunen vill tillämpa 

enskilt huvudmannaskap.   

Pilotprojektet föreslår att begreppet ”särskilda skäl” i PBL 4 kap. 7 § och kommunens 

möjlighet att upprätta en detaljplan med enskilt huvudmannaskap utreds närmare. 

 

11.2 Förtydliga vägförordningen om möjlighet till satellitort 

Inom flera kommuner är det aktuellt med ett bildande av satellitorter för väghållningen 

för allmänna vägar i tätorter utanför huvudorten. Det framgår dock inte av 

lagstiftningen varken att satellitområden är möjliga eller att Trafikverket beslutar om 

nya satellitorter. Det skulle därför vara lämpligt med en komplettering av 

vägförordningen som förtydligar möjligheten att bilda satellitområden samt att 

Trafikverket beslutar om nya satelliter. Ett sådant förtydligande skulle bland annat 

tydliggöra för kommunerna att det går att bilda satellitområden. 

2 kap. 2 § vägförordningen: 

”Ändring av en kommuns väghållningsområde beslutas av Trafikverket. Innan ett 

sådant beslut meddelas, ska Trafikverket höra kommunen och länsstyrelsen.”  

Denna skrivning skulle möjligen kunna ändras till: ”Ändring av en kommuns 

väghållningsområde eller skapande av ett satellitområde beslutas av Trafikverket”. 

Pilotprojektet har också övervägt en ändring av väglagens 6 § med samma syfte att 

tydliggöra möjligheten till s.k. satellitområden.  

Väglagen beskriver följande enligt 6 §  

”Trafikverket handhar väghållningen för statens räkning och har tillsyn över 

kommunernas väghållning. Väghållningsmyndighet är, då staten är väghållare, den 

till Trafikverket hörande regionala förvaltning som regeringen bestämmer och, då en 

kommun är väghållare, den kommunala nämnd som kommunfullmäktige utser 

därtill.” 

Men det förefaller logiskt att snarare förtydliga i vägförordningen än i väglagen, utifrån 

vad paragraferna behandlar.  

Pilotprojektet föreslår att möjligheterna att förtydliga 2 kap. § 2 vägförordningen med 

att Trafikverket kan besluta om att en kommun ska ha ett eller flera satellitorter utreds 

närmare. 
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12 Information och kompetensutveckling 

I pilotstudien har projektdeltagarna från Trafikverket sett behov av och möjligheter till 

information och kompetensutveckling. 

12.1 Sveriges kommuner och landsting 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har ett kursutbud, ger juridisk och annan 

rådgivning samt arrangerar konferenser.  

12.1.1 Kurser 

SKL erbjuder kunskap inom ramen för sin utbildningsverksamhet. Ett exempel är 

kursen Utbildning för nyvalda politiker (fördjupningskurs, avsnitt speciallagstiftning). 

Syftet med utbildningen är att ge kunskap om de grundläggande reglerna för den 

kommunala verksamheten, och en grund att stå på vid handläggning och beslutsfattande 

i fullmäktige och nämnder. Väghållaransvaret skulle kunna vara en viktig del i denna 

utbildning. 

Möjligen skulle SKL dessutom kunna överväga att hålla en specialkurs i ämnet. 

12.1.2 SKLs ordinarie rådgivning 

SKL erbjuder idag rådgivning för medlemskommunerna. SKL skulle kunna överväga att 

utnyttja sina tillfällen för exempelvis juridisk rådgivning, till att förmedla fördelar med 

väghållningsområden.  

12.2 Informationsprogram 

För att uppmärksamma de möjligheter som ett rätt avgränsat väghållaransvar leder till 

föreslås att ett informationsprogram bör upprättas. Målgruppen för programmet kan 

vara kommuner som är egna väghållare men som inte har satellitorter. Programmet bör 

genomföras av Trafikverket i samverkan med SKL och i samråd med REV. 

Programmet skulle kunna informera om väglag, vägförordningen och om möjligheter 

som öppnar sig vid ett upprättande av väghållningsområden i tätorter utanför 

kommunens huvudort.  

12.2.1 Programmets delar 

Programmet består av länsvisa träffar med målgruppen, en informationsbroschyr och 

information på Trafikverkets webbplats.  

Länsvisa träffar 

Trafikverket inbjuder till länsvisa träffar med ledamöter i den nämnd som 

kommunfullmäktige utsett till väghållare. Synpunkter som framkommit vid träffarna 

dokumenteras och analyseras. Resultatet kan ligga till grund för inriktning på ett fortsatt 

arbete. Träffarnas genomförande utvärderas. Programmet överväger behovet av 

ytterligare träffar eller andra kanaler för att nå ledamöter som inte kunnat delta. 

  



 

 
 

Informationsbroschyr 

En kortfattad broschyr om rationellt väghållaransvar och fördelar med kommunalt 

väghållningsområde tas fram. Broschyren delas ut vid möten med kommuner och 

skickas till ledamöter i den nämnd kommunfullmäktige utsett till väghållare. 

Information på Trafikverkets webbplats 

Informationen på Trafikverkets webbplats ses över och anpassas efter programmet i 

övrigt. 

Information på SKL:s webbplats 

SKL informerar på sin webbplats om vad överenskommelsen gällande fördelning av 

väghållaransvar innebär. Till exempel under fliken Samhällsplanering, infrastruktur.  

Informationen kan beskriva att den fördelning som avses med kommunens huvudansvar 

i tätort gäller kommunens samtliga tätorter, det vill säga även satellitorter.  

13 Ekonomins betydelse 

13.1 Rationaliseringsvinster med väghållningsområde 

Drifts- och underhållskostnader är en fråga som återkommer i diskussioner kring 

väghållaransvar. Det är en fråga som har utretts i det tidigare projektet Översyn 

väghållaransvar, men den behöver studeras närmare utifrån ett kommunalt perspektiv. 

Finns det skillnader i kostnader mellan statlig respektive kommunal drift och underhåll 

som behöver beaktas? 

Nyligen har kommunala bidrag till enskild väghållning inventerats. Av 145 kommuner 

som svarat på enkäten, det vill säga knappt 50 procents svarsfrekvens, betalar 119 

kommuner (82 %) ut bidrag. Majoriteten av bidragen är i form av direkta bidrag. 21 

kommuner (14 %) lämnar inget bidrag alls. 12 Hur skulle en alternativ fördelning av 

väghållaransvaret påverka de kommunala bidragssystemen? 

I pilotprojektet ser vi ett behov av att tydligt kunna lyfta fram vinsterna som ligger i att 

kommunen får egen rådighet. Kommunens handläggningstider och 

förrättningskostnader kan minskas. 

Ett förslag är därför att Trafikverket, tillsammans med SKL, ytterligare belyser vinster 

med de rationaliseringar som ett utökat väghållaransvar kan medföra för enskilda 

kommuner och samhället i stort.  

 

  

                                                           
12 Kommunalt övertagande av huvudmannaskap för allmän plats, Tobias Gunnarsson, 
examensarbete vid Lunds Tekniska Högskola, avdelningen för Fastighetsvetenskap. 
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