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  Abstract 

The road network in Sweden is a crucial part of the overall transportation system. Today, the 
road network is divided into three different types of roads, public roads, municipal streets and 
private roads. These different types of roads are in turn regulated by different legislations. To 
ensure that the roads are open and accessible to the public, there is a designated road manager 
for each road. The road manager is the responsible party for the construction and operation of 
roads. The road manager for public roads are primarily the state, but if it promotes rational road 
maintenance, a municipality can be appointed as public road manager. When municipalities are 
appointed as road manager for public roads, a municipal road maintenance area is established 
around the main town, within which the municipality becomes the main road manager.  

Based on a historical overview and current institutions, this work aims at studying state and 
municipal road maintenance responsibility for public roads, using a combined method strategy. 
The paper combines a literature study, a survey and a number of minor case studies, which all 
aims to study the distribution of road maintenance responsibility today, changes in road 
maintenance responsibilities, as well as the function of the municipal road maintenance areas. 

The results in the thesis shows that the municipalities today generally are positive towards a 
municipal road maintenance responsibility for public roads. In cases of changes in road 
maintenance responsibility, the most common case is that a municipality that takes over 
responsibility from the state. The most common way for a municipality to take over a 
responsibility for a public road is by changing the municipal road maintenance area, and thereby 
also taking over the public road right. The fact that changes in road maintenance responsibility 
between the state and a municipality today require agreements, while there are no compulsory 
methods, can be questioned from both efficiency and justice aspects. The incentives that today 
are emphasized for a municipal road maintenance responsibility are mainly of socioeconomic 
aspects. However, most municipalities emphasize that the economic burden from a road 
maintenance responsibility today aren’t sufficiently compensated by socioeconomic gains.  

Furthermore, it has been found that the municipal knowledge regarding road maintenance 
issues is important and something that needs to be improved. Increased knowledge could 
potentially lead to more socioeconomic changes of road managers and that municipalities take 
greater advantage of their role as public road managers. The current regulations concerning 
road maintenance may also lead to a certain shattering of the road network within urban areas. 
This since a road with a municipal road maintenance responsibility can change between being 
a public road, municipal street and private road multiple times. Something that could potentially 
be compensated by the use of a more uniform legislation where greater distinctions are made 
between state and municipal public road maintenance.  
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  Sammanfattning 

Sveriges vägnät utgör en viktig del av det sammanhängande transportsystemet. Vägnätet är 
indelat i tre olika vägtyper, allmän väg, kommunal gata och enskild väg, vilka i sin tur regleras 
i olika lagstiftningar. För att säkerställa att vägarna är öppna och framkomliga finns det för 
varje väg en avsedd väghållare som är ansvarig för byggande och driften av vägen. Väghållare 
för allmän väg är primärt staten (genom Trafikverket), men om det främjar en god och rationell 
väghållning kan en kommun kan förordnas som väghållare för allmänna vägar inom hela eller 
delar av kommunen. När en kommun förordnas som allmän väghållare upprättas ett kommunalt 
väghållningsområde runt huvudorten inom vilket kommunen blir huvudsaklig väghållare.  

Genom tillämpning av kombinerade metoder syftar detta arbete till att utifrån en historisk 
översikt och gällande institutioner översiktligt studera det statliga och kommunala 
väghållaransvaret, med fokus på allmänna vägar. Arbetet kombinerar en litteraturstudie, en 
enkätundersökning och ett antal mindre fallstudier, vilka avser att närmare undersöka synen på 
dagens fördelning av väghållaransvar, förändringar i väghållaransvar mellan stat och kommun, 
samt de kommunala väghållningsområdena roll och funktion i praktiken.  

Arbetet visar på att kommunerna idag generellt ser positivt på det kommunala väghållaransvaret 
för allmänna vägar. Vid förändringar i väghållaransvaret är det primärt en kommun som övertar 
ansvaret från staten, och då vanligtvis genom att kommunen övertar vägrätten genom en 
ändring i det kommunala väghållningsområdet. Att ändringar i väghållaransvar mellan stat och 
kommun idag kräver överenskommelser, samtidigt som det saknas tvångsmedel, kan 
ifrågasättas ur både effektivitets- och rättviseaspekter. De incitament som idag framhålls för ett 
kommunalt väghållaransvar är samhällsekonomiska vinster, dock påpekas det av ett antal 
kommuner att dessa inte i tillräcklig omfattning kompenserar den ökade ekonomiska bördan.  

Vidare har det konstaterats i arbetet att den kommunala kunskapen kring väghållarfrågor är 
viktig och skulle behöva förbättras. Ökad kompentens samt bättre information ifrån 
Trafikverket skulle potentiellt kunna leda till att fler samhällsekonomiska ändringar av 
väghållare genomförs, att fler kommuner engagerar sig i den allmänna väghållningen och att 
kommunerna i större utsträckning utnyttjar sin roll som allmän väghållare. Dagens regelverk 
rörande väghållaransvar leder även till en viss splittring av vägnätet inom tätorter då en väg i 
kommunal väghållning potentiellt kan ändra karaktär mellan allmän väg, gata och enskild väg 
flera gånger. Något som eventuellt skulle kunna motverkas av en mer enhetlig lagstiftning och 
större distinktioner mellan statlig och kommunal allmän väghållning.  
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1. INLEDNING	

1.1. BAKGRUND	
Resor och transporter är idag nödvändigt för att samhället ska fungera på ett bra och effektivt 
sätt. För att möjliggöra detta krävs ett fungerande transportsystem, i vilket vägnätet utgör en 
viktigt del. En vanlig dag i Sverige nyttas vägnätet av flera miljoner människor, varav det 
dominerande transportmedlet är bilen som ensamt står för ca 4,5 miljoner resor dagligen. Detta 
ställer stora krav på Sveriges vägnät som ständigt måste vara öppet och lätt framkomligt 
(Trafikverket, 2018).  

Sedan uppkomsten av de första vägarna har frågor kopplat till byggande och drift av väg, 
benämnt väghållning, samt vem som ansvarar för väghållningen varit viktiga och aktuella 
frågor. Idag utgörs Sveriges vägnät av allmänna vägar, kommunala gator och enskilda vägar, 
där det finns en väghållaransvarig för varje väg. Väghållaransvarig för allmänna vägar är 
normalt staten (genom Trafikverket), för kommunala gator en kommun och för enskilda vägar 
normalt enskilda fastighetsägare och samfälligheter. Det finns dock undantag i samtliga fall 
(Montelius et al., 2010). 

Trafikverket är primärt väghållare för allmänna vägar, men även en kommun kan i de fall det 
ger en rationell och effektiv väghållning förordnas om väghållare av allmän väg. I de fall en 
kommun är väghållare för en allmän väg upprättas ett kommunalt väghållningsområde runt 
tätorten inom vilket kommunen blir väghållare för allmän väg men vanligtvis med undantag för 
större övergripande vägar. Idag är 206 av Sveriges 290 kommuner väghållare enligt väglagen 
med ett eller flera kommunala väghållningsområden inom respektive kommun. I de fall en 
kommun har flera väghållningsområden så upprättas dessa runt ” satellitorter” till den inom 
kommunen utsedda huvudtätorten. Efter att ett kommunalt väghållningsområde har inrättats av 
regeringen kan gränserna sedan enkelt ändras efter beslut från Trafikverket. Detta är något som 
i sin tur möjliggör för en enklare framtida juridisk omfördelning av väghållaransvaret mellan 
Trafikverket och kommunen inom det kommunala väghållningsområdet (Trafikverket, 2013). 

Det som eftersträvas i uppdelningen av väghållaransvaret är en rationell och effektiv 
väghållning, med största möjliga samhällsekonomiska nytta som följd (Trafikverket, 2017b). 
Vad som sedan är en effektiv och rationell uppdelning kan däremot variera från fall till fall samt 
över tid, vilket ställer krav på att vägnätet anpassas i takt med att samhället utvecklas. Idag 
arbetar Trafikverket aktivt med att se över och genomföra ändringar i väghållaransvaret i det 
allmänna vägnätet och sedan 2013 bedrivs ett intensifierat arbete i det s.k. RäV-programmet 
(Rätt Väghållaransvar). Kopplat till avgränsningen mellan den statliga och kommunala 
väghållningen ses då de kommunala väghållningsområdenas gränser över och samordnas med 
andra plangränser samtidigt som ett arbete med att öka kunskapen rörande allmänna vägar 
bland kommunerna bedrivits parallellt. Vidare har Trafikverket arbetat för att fler kommuner 
ska bli väghållare för allmän väg inom tätort i syfte att fortsätta det påbörjade arbetet mot ett 
rättvist och rationellt uppdelat väghållaransvar. Sedan RäV-programmets initiering har dock 
endast 3 kommuner av totalt 87 möjliga tillkommit då det i sammanhanget saknas 
tvångsmässiga medel (Trafikverket, 2013, Trafikverket, 2017b).   
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1.2. PROBLEMFORMULERING	
I takt med att samhället och Sverige i stort expanderar leder det till att flertalet av vägarna runt 
om i landet får en ändrad funktion. Växande tätorter, nytillkommande allmänna vägar och 
ändrad funktion av redan befintliga allmänna vägar kan alla leda till att väghållarskapet behöver 
omprövas och där det i vissa fall kan anses rationellt att en kommun övertar ansvaret. I takt med 
att det kommunala väghållaransvaret för allmänna vägar ökar i omfattning fodras det att 
kommunerna är medvetna om sin roll som väghållare för allmän väg och har tillräcklig kunskap 
för att kunna bedriva väghållning. 

När frågor kring bedömning av rätt väghållare för en specifik väg aktualiseras blir 
avvägningarna lätt komplexa och kontroversiella. Vid omfördelning av det juridiska 
väghållaransvaret för allmän väg blir frågor gällande kostnadsfördelningar ofta aktuella där den 
som övertar väghållaransvaret får en ökad ekonomisk belastning. Men samtidigt kan 
förändringen ge en ökad rationalitet och samhällsekonomisk effektivitet i väghållningen. I 
vilken utsträckning detta är tillräckliga incitamentet för övertagande och innehavande av allmän 
väg, speciellt för en kommun med mindre resurser, kan därmed ifrågasättas.  

Den juridiska förändringen av väghållaransvaret för det allmänna vägnätet kan ske på flera 
olika sätt. Generellt är en ändring av ett kommunalt väghållningsområde det enklaste och 
snabbaste sättet för förändring av allmän statlig väg till allmän kommunal väg. Detta fodrar 
dock att kommunen är väghållningsmyndighet enligt väglagen, något inte alla kommuner är 
idag. I vilken utsträckning kommunerna sedan är medvetna om och nyttjar sin ställning som 
väghållningsmyndighet är dock något oklar. Typen av väg och vilken rättighet den innehas med 
avgör hur ansvaret för allmänna vägar mellan Trafikverket och en kommun kan ändras. Hur 
olika juridiska metoder idag tillämpas vid omfördelningar av väghållaransvaret, samt vilken 
roll de kommunala väghållningsområdena har, är idag inte uppenbart.  

1.3. SYFTE	OCH	FRÅGESTÄLLNINGAR	
Det övergripande syftet med examensarbetet är att utifrån gällande institutioner och en historisk 
översikt studera det statliga och kommunala väghållaransvaret med fokus på allmänna vägar. 
Förändringar i väghållaransvar mellan stat och kommun samt kommunala 
väghållningsområden behandlas särskilt. Avslutningsvis görs en kortare nordisk utblick. 

För att besvara arbetet syfte kommer inom examensarbetet följande frågeställningar besvaras, 

• Hur ser kommunerna på dagens fördelning av väghållaransvaret mellan stat och 
kommun?  

• I vilken omfattning och hur förändras väghållaransvaret mellan stat och kommun? 
• Vilken roll och funktion har de kommunala väghållningsområdena i praktiken?  

1.4. AVGRÄNSNINGAR	
I detta arbete hanteras primärt väghållaransvaret för allmänna vägar. Det övriga vägnätet 
bestående av kommunala gator och enskilda behandlas därför endast översiktligt.  

 



 10 
 

1.5. DISPOSITION	
I examensarbetets första kapitlet redogörs för arbetets bakgrund och problemformulering samt 
syftet och frågeställningar. I det andra kapitlet redovisas vidare arbetets metodöverväganden 
och olika metodval. I det tredje kapitlet behandlas arbetets huvudsakliga teoretiska ramverk 
bestående av gällande lagstiftning och regelverk. Förändringar i väghållaransvaret berörs 
särskilt och kapitlet avslutas med en redovisning kring samhällsekonomiska modeller och 
samhällsekonomisk väghållning.   

I arbetets fjärde och femte kapitel redogöras för arbetets litteraturstudie. I det fjärde kapitlet 
presenteras en historisk översikt där väghållarfrågans utveckling från 1200-talets 
landskapslagar fram tills idag behandlas. I kapitel fem presenteras en mindre litteraturstudie 
kortare nordisk utblick kring hur väghållarfrågan hanteras i Finland, Norge och Danmark.  

I kapitel sex redogörs för de erhålla resultateten ifrån en enkätundersökning genomförd bland 
Sveriges kommuner gällande statligt och kommunalt väghållaransvar. I kapitlet följer sedan en 
beskrivning av de i arbetet genomförda fallstudierna rörande fall där väghållaransvaret mellan 
stat och kommun förändrats. I det sjunde kapitlet presenteras arbetets samlade resultat med en 
diskuterande analys och i kapitel åtta tas sedan arbetets slutsatser upp. Avslutningsvis redovisas 
i kapitel tio de i arbetet använda källorna samt en figur- och tabellförteckning.   
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2. METOD	

2.1. METODÖVERVÄGANDEN	
I detta examensarbete tillämpas en metodstrategi med kombinerade metoder, med såväl 
kvantitativa som kvalitativa metoder. Den kvantitativa delen består av en enkätundersökning 
bland ett urval Sveriges kommuner i syfte att få en bred bild över hur kommunerna idag ser på 
sitt väghållaransvar. Den kvalitativa delen består av dels en omfattande litteraturstudie kring 
det statliga och kommunala väghållaransvaret samt ett antal mindre fallstudier. 
Litteraturstudien syftar till att sätta dagens system kring det statliga och kommunala 
väghållaransvaret i ett historiskt och nordiskt perspektiv. Fallstudierna ämnar närmare beskriva 
ett antal fall med förändringar i väghållaransvaret där dels dokumentation studeras samt att 
involverade kommuner och Trafikverket intervjuas.  

Kombinerade metoder leder enligt Tashakkori och Teddlie (2010) till att frågeställningen bättre 
kan besvaras samtidigt som resultatet blir mer tillförlitligt. Tillämpningen av kombinerade 
metoder där både kvantitativa som kvalitativa metoder används är något som under de senaste 
åren blivit allt vanligare i forskningssammanhang. Motiv för tillämpning av kombinerade 
metoder är bl.a. att data hämtas från flera källor vilket stärker arbetets validitet, något som 
brukar benämnas triangulering, samt att studien kan ges såväl djup som bredd genom att olika 
metoder fokuserar på olika aspekter (Bryman, 2006).  

Utifrån arbetets frågeställning kan detta arbete klassas som en beskrivande(deskriptiv) studie. 
Kopplat till arbetets frågeställningar innebär detta att arbetet utgår från den befintliga 
situationen rörande kommunerna och statens väghållaransvar, där regelverk och organisation 
samt den historiska utvecklingen på området närmare studeras (Saunders et al., 2009). 
Deskriptiva studier lämpar sig väl för såväl kvantitativa som kvalitativa metoder, även om de 
ofta karakteriseras av en tillämpning av kvantitativa metoder som undersökningar (Survays). I 
syfte att få en sådan heltäckande bild som möjligt lämpar sig därför kombinerade metoder väl 
(Saunders et al., 2009).  

Tillämpningen av kombinerade metoder kan vidare anses ligga i linje med ett pragmatiskt 
förhållningssätt till forskning. Syn på världen, kunskapsbildning och vilka metoder som är att 
betrakta som ”standardmetoder” inom området har därmed bortsetts ifrån och istället har det 
utifrån arbetets syfte och frågeställning ansetts lämpligt att tillämpa såväl kvantitativa som 
kvalitativa metoder. En pragmatiskt forskningsfilosofi  innebär sedan att den mest lämpliga 
forskningsansatsen är abduktiv, vilket innebär att forskningsprocessen är en iterativ process där 
teori kontinuerligt varvas med empiri (Jacobsen, 2017).  

2.2. LITTERATURSTUDIE	
Inledningsvis genomförs i arbetet en litteraturstudie över kring ämnesområdet väghållning och 
det statliga och kommunala väghållaransvaret. Syftet med litteraturstudien har varit att dels 
presentera en bred historisk översikt över hur frågor kopplat väghållaransvaret har utvecklats 
övertid fram till dagens situation. Det kommer även presenteras en kortare nordisk utblick i 
syfte att sätta det svenska systemet i relation till andra länder.  
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Insamlande av statliga utredningar har gjorts genom dels Kungliga Bibliotekets e-tjänst Regina, 
i vilken statliga utredningar mellan 1922–1999 samlats och digitaliserats. Även Riksdagens 
databas har nyttjats för eftersökningar i nyare statliga utredningar samt propositioner. 
Kranov.se har nyttjats för att överblicka de idag gällande lagarna med tillhörande praxis, 
förarbeten och lagkommentarer. Sökningar av tidigare forskning och övriga litteraturkällor har 
genomförts på KTH Primo, DIVA och Google Scrollar. Sökningar i dessa databaser baserades 
primärt kring nyckelorden ”väghållning” och ”väghållaransvar”. Även flertalet böcker har 
använts för insamlande av litteratur, framförallt kopplat till den historiska utvecklingen rörande 
väghållaransvaret. Vidare har material från SKL och Trafikverket hämtats från respektive parts 
egna databaser över publicerade rapporter. Trafikverkets interna kartverktyg Stigfinnaren har 
även nyttas för att granska väghållningssituationen inom kommunerna. 

2.3. ENKÄTUNDERSÖKNING	
Syftet med enkätundersökningen är att möjliggöra en bred jämförelse mellan kommunerna i 
Sverige om i vilken utsträckning de är medvetna om och strategiskt använder sig av kommunala 
väghållningsområden. Den breda undersökningen syftar till att göra resultat i examensarbetet 
mer generaliserbart än om endast intervjuer med ett fåtal kommuner skulle ligga till grund för 
resultatet.  

Enkätstudien omfattar totalt fem olika huvuddelar. Typen av frågor är primärt flervalsfrågor 
där antingen ett eller flera alternativ kan väljas samtidigt som det funnits möjlighet att lämna 
kommentarer vid varje fråga. Den första delen innehåller frågor rörande hur väghållningen är 
organiserad inom kommunen idag medan den andra delen berör frågor kopplat till kommunens 
roll som väghållare enligt väglagen. Del tre och fyra behandlar närmare frågor gällande ett 
kommunalt övertagande av allmän väg ifrån Trafikverket, respektive kommunalt överlämnande 
av väg till Trafikverket. Den avslutade delen innehåller frågor kopplat till vilken kommun och 
inom vilken respondenten jobbade på, samt hur många års erfarenhet respondenten hade av 
frågor kopplat till väghållning. Resultaten från del fem redovisas inte utan är endast till för att 
analysera resultaten i enkäten (Trost, 2012).  

Totalt har 104 kommuner av de totalt 206 som i dag är väghållningsmyndigheter enligt 
väglagen tillfrågats att delta i enkätstudien. Urvalet av kommuner är baserad på SKL:s 
kommungruppsindelning för 2017 där kommunerna grupperas baserat på ortens storlek, närhet 
till en större stad och omfattningen av pendling. Kommungruppsindelningen består av 3 
huvudgrupper, ”Storstäder och storstadsnära kommuner”, ”Större städer och kommuner nära 
större stad” och ”Mindre städer/ tätorter och landsbygdskommuner”, vilka i sin tur består av 
två, tre respektive fyra kommungrupper. Utefter de 9 kommungruppsindelningen av kommuner 
har ett urval av 50% av kommunerna i respektive kommungrupp sedan slumpmässigt genererats 
(SKL, 2018). Kommungruppen ”Storstäder” som innehåller Stockholm, Göteborg och Malmö 
har exkluderats från studien med anledning av deras storlek. Därmed tillfrågades 50% av 
kommunerna inom 8 olika kommungrupper. Kommungruppsindelningen och tillfrågade 
kommuner finns som bilaga 1.  
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Enkäten var öppen i fyra veckor under perioden 25 mars – 25 april. Enkätstudien genomfördes 
i form av en webbenkät där kommunerna blivit kontaktade per mejl. Det första utskicket sändes 
till respektive kommuns officiella registrators-brevlåda och resulterade i svar från 25 
kommuner. Efter två veckor skickades en påminnelse till de kommuner som inte hade besvarat 
enkäten. Enkäten skickades då direkt till den förvaltning/person som enligt kommunens 
hemsida ansvarar för frågor kopplat till väghållning.  En sista påminnelse skickades med två 
dagar kvar av enkäten. För att genomföra enkäten har enkätverktyget SurveyMonkey använts 
för insamlade och i viss mån analys av data. Analys och bearbetning av data har även 
genomförts i Microsoft Excel. Enkätformuläret finns i bilaga 2.  

2.4. FALLSTUDIER	RÖRANDE	FÖRÄNDRAT	VÄGHÅLLARANSVAR	
För att ge arbetet djup genomförs ett antal mindre fallstudier. Fallstudier genomföras på̊ flera 
olika sätt och det som studeras kan vara såväl objekt som processer. Fallstudier lämpar sig bra 
då något ämnas undersökas i en naturlig kontext och med flera olika datainsamlingsmetoder i 
nutid (Saunders et al., 2009). I denna studie är syftet med fallstudierna att studera processen 
kring förändrat väghållaransvar mellan stat och kommun, från initiering fram till iståndsättning.  
Att närmare studera dessa fall ger även en bättre förståelse för hur dessa ofta komplexa frågor 
hanteras och hur processen går till mer i detalj. Detta har resulterat i 3 stycken mindre fallstudier 
av olika typ. 

Fallstudierna genomfördes under ca två veckor efter att enkätstudien stängt. Urvalet av fallen 
för fallstudier är baserat på ett utdrag ur Trafikverkets register över 
väghållaransvarsförändringar de senaste 4 åren. Förändringsärendena har sedan sorterats in 
efter deras karaktär och i vilket sammanhang förändringen initierats. Vid urvalet av olika 
fallstudier har största möjliga variation rörande initierande part, anledning till förändring och 
juridiskt tillvägagångssätt eftersträvats. Vid urvalet har även en dialog förts med Trafikverket.  

För respektive fall studeras i ett första steg beslutande handlingar i Trafikverkets arkiv. Detta 
omfattar normalt beslutshandlingar, utredningar och kartutdrag. Därefter genomförs kortare 
intervjuer över telefon med representant från berörd kommun respektive Trafikverkets berörda 
regionala kontor. Intervjuerna genomförs som semi-strukturerade intervjuer där ett antal frågor 
förbereds på förhand, samtidigt som det finns utrymme för en friare dialog. Frågorna hålls 
relativt lika mellan fallen men i viss mån anpassas frågorna inför varje fall. Generell frågemall 
finns i bilaga 3.  

2.5. RELIABILITET,	VALIDITET	OCH	GENERALISERBARHET	
Arbetets giltighet i vetenskapliga sammanhang kan utvärderas vanligen i termer av validitet 
och reliabilitet. En god validitet och reliabilitet resulterar i sin tur i en god generaliserbarhet av 
resultaten. En studies reliabilitet syftar till att bedöma kvalitén på en studies insamlade data, 
medan validiteten i en studie syftar till att utvärdera den insamlade data relevans och att det 
som avses mätas med given metodik blir mätt (Saunders et al., 2009) 

I denna studie har en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder tillämpats. 
Reliabiliteten i en kvantitativ studie är i större utsträckning bättre då resultaten inte är öppna 
för tolkning i lika stor utsträckning som exempelvis svaren i en intervjustudie. Möjligheten att 
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i enkäten kunna lämna kommentarer har även bidragit till att ge enkäten ett litet kvalitativt 
inslag. Vidare har frågeformuleringar, svarsalternativ och ordningsföljden på frågorna i enkäten 
noga setts över för att undvika missförstånd. Genomförandet av en pilotstudie har vidare 
bidragit till en hög reliabilitet. En god validitet i studien har försäkrats genom att triangulering 
(olika insamlingstekniker) har tillämpats. Urvalet av respondenter till enkäten har skett 
slumpmässigt utifrån en given gruppindelning av kommuner (Trost, 2012). Detta innebär att 
studiens resultat i större uträckning kan anses generaliserbara än om kommunerna skulle valts 
ut. En god validitet ger en god generaliserbarhet.  

Totalt sett bedöms studiens generaliserbarhet som god. Vanliga metodmässiga problem är att 
resultatet inte blir generaliserbart, något som i detta arbete undviks genom att tillämpa olika 
metoder. Kombinationen av kvalitativa och kvantitativa metoder har gjort att såväl djup som 
bred erhållits med triangulering och hög validitet som följd. Tillämpandet av flera kombinerade 
metoder möjliggör även för att flera olika aspekter kring arbetets frågeställningar kommer upp 
under arbetets gång. Detta kan även ses ur en negativ aspekt där kombinationen av olika 
metoder kan dock även leda till oförutsägbara resultat då studien blir bred med information från 
flera olika källor. Framförallt kan detta påverka arbetets resultat då tidsramen är begränsad 
vilket gör att omfattningen för respektive studie blir begränsad. Detta kan leda till att resultaten 
inom de olika studierna kan ifrågasättas. De facto att studierna antingen kan styrka, eller säga 
emot varandra, kan beroende på både motverka och förstärka denna effekt något och hela 
arbetets generaliserbarhet (Bryman, 2006).    
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3. VÄGAR	OCH	VÄGHÅLLNING	–	REGELVERK	OCH	ORGANISATION	

3.1. VÄGHÅLLNING	I	SVERIGES	VÄGNÄT	
Ansvarig för väghållningen, det vill säga byggande och underhåll av väg, benämns som 
väghållare. Indelningen av Sveriges vägnät i olika typer av vägar styr aktuellt regelverk och 
organisation för respektive väg. Allmänna vägar regleras i väglagen och är vägar som bedöms 
som nödvändiga för den allmänna samfärdseln. Staten är normalt väghållare för allmänna vägar 
men även kommun kan vara väghållare inom tätort om det resulterar i en rationell väghållning. 
Kommunala gator är en speciell typ av väg som regleras av plan- och bygglagen. Kommunala 
gator utgör av allmän plats i detaljplan, vilket innebär att de ska vara tillgängliga för 
allmänheten. Primärt ska kommunen vara huvudman för allmän plats och därmed ansvarig 
väghållare för gatuhållningen. De vägar som inte är allmänna vägar eller kommunala gator 
klassas som enskilda vägar. Enskilda vägar regleras i anläggningslagen och anses inte vara 
nödvändiga för den allmänna samfärdseln då de primärt tillgodoser ett lokalt behov. 
Väghållaransvaret för enskilda vägar varierar men vanligast är att ansvaret ligger på 
samfälligheter och föreningar, och som utgörs av enskilda fastighetsägare. Även staten och 
kommuner kan vara väghållare för enskild väg, antingen som ensam väghållare eller som 
deltagande i en gemensam förening (Hornsved och Persson, 2005). 

Utöver väglagen, plan- och bygglagen och anläggningslagen finns även andra relaterade 
lagstiftningar inom vägområdet. Lagen om förvaltning av samfälligheter reglerar 
vägsamfälligheters organisation och lagen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning reglerar närmare gatuhållningens utförande. Tekniska krav på vägar och gator 
regleras i särskilda publikationer utgivna av Trafikverket. Även miljöbalken, ordnings- och 
skadeståndslagen reglerar i viss mån väghållning (Hornsved och Persson, 2005).  

3.2. ALLMÄNNA	VÄGAR	
Allmänna vägar regleras primärt av Väglagen (SFS 1971:948) och tillämpningsföreskrifterna i 
Vägförordningen (SFS 2012:707). Nu gällande väglag har i delar omarbetas sedan dess 
införande men har i stora drag samma grund som väglagen från 1944 då de allmänna vägarna 
förstatligades. Främst har den aktuella lagen sedan 1971 anpassats till relaterade lagstiftningar 
som miljöbalken och den nya plan- och bygglagen. Kopplat till vägväsendet finns det även 
förordningar kopplat till nationell plan för transportinfrastruktur (2009:236) och länsplaner för 
regional transportinfrastruktur (1997:263). Dessa saknar dock betydelse för väghållningen och 
behandlas inte närmare här.  

3.2.1. Vägar,	väghållning	och	väghållaransvar	
Allmän väg är väg som anlagts eller förändras till allmän enligt väglagen, eller väg som av ålder 
ansetts som allmän och upplåtits för allmän samfärdsel. Väg upphör att vara allmän när den ej 
längre fodras för den allmänna samfärdseln och dras in från allmänt underhåll. När en allmän 
väg enligt Plan- och bygglagen upplåts eller sedan tidigare är upplåten som gata, upphör vägen 
vara allmän när kommunen övertar väghållningen (VägL 1§). Till väg hör vägbana och övriga 
tillhörande väganordningar. Vägbana innefattar körbanan och vägrenar och till väganordningar 
räknas exempelvis dike, vägmärken och vändplats. Vägområde är område som tagits i anspråk 
för hela vägens anordning (VägL 2-3§§, VägF 1:2-1:3§§).  



 16 
 

Väghållning enligt väglagen avser byggande och drift av väg. Vid all väghållning ska enskilda 
och allmänna intressen beaktas, som exempelvis trafiksäkerhet och miljöskydd. Samtidigt ska 
alltid en estetisk utformning eftersträvas (VägL 4§). Ansvarig för väghållningen av allmänna 
vägar är normalt staten. Trafikverket handhar väghållningen för statens räkning där 
trafikverkets regionala förvaltningar utsetts till väghållningsmyndigheter inom respektive 
region. Även kommun kan vara väghållare för allmän väg inom hela eller delar av kommunen 
i de fall det främjar en god och rationell väghållning (VägL 5§). Trafikverket handhar i dessa 
fall tillsyn över kommunernas väghållning. I de fall en kommun är väghållare är den 
kommunala nämnd som kommunfullmäktige utser väghållningsmyndighet (VägL 6§). 

 
Figur 1: Exempel på hur väghållningsområden generellt upprättas runt tätorter inom kommuner i  norra delen av Stockholm 

län/Uppsala län (grå linje = kommungräns, lila linje = gräns för kommunalt väghållningsområde) (Stigfinnaren, 2018) 
När kommunen blir väghållare för allmän väg upprättas ett kommunalt väghållningsområde 
runt huvudorten genom beslut från regeringen (VägL 5§). I de fall en kommun har fler än en 
tätbebyggd tätort kan även väghållningsområden runt dessa ” satellitorter” upprättas. 
Trafikverket kan efter inrättandet av väghållningsområden besluta om ändringar av områdets 
utsträckning efter att berörd kommun och den lokala länsstyrelsen hörts i ärendet. Kommun 
och länsstyrelse ska sedan även delges beslut i ärenden kopplat till ändringar i det kommunala 
väghållningsområdet (VägF 2:2§). Kommunen kan inte vägra ett förordnande om att bli 
väghållare även om det i väglagens förarbeten utrycks av departementschefen att ett nytt eller 
ökat kommunalt väghållaransvar för allmänna vägar inte bör förordnas mot kommunens vilja 
(Proposition 1971:123). I en senare lagändring av väglagens 5§ framför trafikutsottet i ett 
betänkande att då ett ökat kommunalt väghållaransvar för allmän väg leder till en effektivare 
och mer rationell väghållning, bör staten ges större möjlighet att mot kommuners vilja förordna 
en kommun om ett ökat kommunalt väghållaransvar (SFS 1986:636, Proposition 1985/86:13). 
Trots detta yttrande är det idag väldigt sällsynt att det kommunala väghållningsområdet ändras 
mot kommunens vilja. Förändring av väghållare behandlas särskild under avsitt 3.5 nedan. 

3.2.2. Byggande	och	drift	av	väg	
Byggande av allmän väg inkluderar anläggande av ny väg samt ombyggnad av befintlig. Med 
ombyggnad avses åtgärder som leder till en permanent förändring av vägens standard och 
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tillhörande väganläggningar. Mindre förbättringsåtgärder som primärt syftar till att 
vidmakthålla vägens standard likställs med drift av väg (Proposition 2011/12:118 s. 148).  
Väglagen reglerar i 10-14a§§ byggande av väg som bland annat innefattar förstudier, 
upprättande av vägplan och planprocessen. Drift av allmän väg regleras i väglagen 26-29§ och 
som gör gällande att vägen genom underhåll, reparationer och andra insatser alltid ska hållas i 
ett för den allmänna samfärdseln tillfredställande skick. Vidare ska vägen inom vägområdet 
samt i dess närhet renhållas så att en god trevnad tillgodoses och att oangelägenheter för 
människors hälsa undviks och avhjälps. Med renhållning avses åtgärder som syftar till att hålla 
vägen ren, exempelvis genom att sopa vägarna och röja undan skräp och ogräs. Avseende 
renhållning undantas allmänna vägar som ligger inom detaljplanelagt område och som inte 
utgör motorväg eller motortrafikled. Utöver renhållning delas vägdriften in i 3 olika former av 
arbeten, servicearbeten, underhållsarbeten och förbättringsarbeten (VägL 26§). Exempel på 
arbeten är halkbekämpning och plogning, förnyelse av slitlager och dikning, respektive 
förstärkning av bärighet och åtgärder för en förbättrad trafiksäkerhet (VägF 5:1§). Dessa 
ombesörjs alltid av väghållaren (VägL 26§).  

Kvalitetskraven på väghållning av allmänna vägar, det vill säga byggande och drift av väg, är 
allmänt formulerat där vägen ska hållas i ett för samfärdseln tillfredställande skick. Vad som 
avses med tillfredställande skick varierar beroende på plats, typ av allmän väg och de lokala 
aktuella omständigheterna. Det är därmed upp till väghållaren att bedöma vilka typer av 
driftåtgärder som bör vidtas i olika fall utifrån givna resurser och de lokala förhållandena 
(Hornsved och Persson, 2005). Vidare skall även alltid en estetisk utformning eftersträvas 
samtidigt som såväl enskilda som allmänna intressen ska beaktas (VägL 4§). Tekniska krav på 
vägar och gator ges ut av Trafikverket i de tre publikationerna Krav-  råd- och övergripande 
krav för Vägars och gators utformning. Dessa har tagits fram tillsammans med SKL och är för 
Trafikverket bindande medan de för kommunerna är rådgivande (Trafikverket och SKL, 2015).  

Ianspråktagande av mark för allmän väg genomförs primärt med vägrätt och regleras i väglagen 
30–33§§. Vägrätt är en form av nyttjanderätt till mark avsedd för väg och som uppstår i 
samband med fastställd vägplan. I de fall en allmän väg ligger inom detaljplanelagt område 
avsett för allmän plats med ett kommunalt huvudmannaskap, uppkommer däremot ingen 
vägrätt då kommunen istället ska tillhandahålla marken enligt i enlighet med detaljplan (VägL 
7§, 33§). Vägrätt uppkommer även i de fall enskild väg förändras till allmän efter beslut från 
Trafikverket (VägL 30–32§§). Vägrätt är en form av expropriation och som kan tas i anspråk 
med tvång.  Berörda fastighetsägare ges alltid ersättning för intrånget, minst enligt 
bestämmelserna i expropriationslagen (VägL 55§). När väg dras in från allmänt underhåll 
upphör vägrätten. Vägen ska i då de fall den inte upplåts som enskild väg rivas och avlägsnas 
från området (VägL32§).  

3.3. KOMMUNALA	GATOR	
Kommunala gator är en typ av väg avsedd för gång och fordonstrafik i tätortsområden och som 
utgör allmän plats i detaljplan. Kommunala gator regleras i Plan- och bygglagen (SFS 
2010:900) som i drag reglerar planläggning och byggnation av mark. Det görs primärt genom 
detaljplaner vilket är ett planinstrument som har rättslig verkan och ersatte de tidigare stads- 
och byggnadsplanerna. Detaljplanerna är en av grunderna till kommunernas planmonopol och 
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som innebär att kommunen kontrollerar användningen av mark inom kommunens område. 
Inom detaljplanerna regleras vidare de kommunala gatorna vilket är en typ av allmän plats.    

3.3.1. Huvudmannaskap	-	Väghållning	
Inom detaljplan planläggs allmän plats vilket definieras som ”en gata, en väg, en park, ett torg 
eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov”. För 
allmänna platser inom detaljplan ska alltid huvudman utses under planprocessen (PBL 4:5§). 
Det är i sin tur huvudmannen för de allmänna platserna som är skyldig att bygga och underhålla 
de allmänna platserna, och då indirekt gatorna. Normalt är kommunen själv huvudman och då 
regleras utbyggnaden av allmänna platser i PBL kap 6. Om det föreligger särskilda skäl och 
kommunen kan motivera det kan kommunen i detaljplan planlägga med enskilt 
huvudmannaskap (PBL 4:7). Gata får vid enskilt huvudmannaskap karaktären av enskild väg 
och väghållningen ordnas och regleras då av anläggningslagen (PBL 6:1§). Även staten kan 
vara väghållare för områden avsedda för gata inom detaljplan, såväl där huvudmannaskapet är 
kommunalt som enskilt. Huvudmannaskapet för de övriga allmänna platserna påverkas inte när 
staten blir väghållare inom detaljplan. När staten är väghållare inom detaljplan med kommunalt 
huvudmannaskap förklaras gatan som allmän väg och huvudmannens skyldighet att ordna gator 
gäller istället staten (PBL 6:19§). Rättligt innebär det att staten blir väghållare och där 
väglagens bestämmelser blir tillämpliga på planlagd gata.  

3.3.2. Byggnation	och	underhåll	av	gator	
Huvudmannen för gata ska efterhand som bebyggelsen inom en detaljplan färdigställs bygga ut 
gatunätet så att det stämmer överens med detaljplanen. Huvudmannen ska upplåta gatorna för 
allmänt begagnande så snart byggnationen i planen genomförs. När gatan är helt iordningställt 
upplåts den för allmänt begagnande och det ställs då krav på gatans utformning. Utformningen 
ska då stämma överens med de bestämmelser som finns angivna i detaljplanen samt att vara 
utförd på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med orstens sed (PBL 6:18§).  

Vid prövning av alla detaljplaner ska hänsyn tas till såväl enskilda som allmänna intressen (PBL 
2:1§). Vid utförandet av gator, oavsett huvudmannaskap, ska skälig hänsyn tas till stads- och 
landskapsbilden inom området samt att kultur- och naturvärden ska beaktas. Till följd av 
gatorna får heller inte följa betydande oangelägenheter för omgivningen och trafiken (PBL 
8:9§, 8:12§). Kopplat till allmänna platser och gator finns även krav på att utformningen ska 
vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga. Det innebär att gator, 
om det inte kan anses oskäligt utifrån redande förhållanden, ska tillgänglighets anpassas efter 
tydliga föreskrifter. Exempelvis ska gångytor, ramper och skyltar anpassas (PBL 8:12§). 

Plan- och bygglagen gör vidare gällande att huvudmannen för allmän plats ansvarar för 
underhållet av gator (PBL 6:21). Kvalitetskrav på gatornas underhåll saknas men tidigare praxis 
gör gällande att gata ska hållas i ett tillfredställande skick så att den tillgodoser efterfrågat behov 
samt är i funktionsdugligt skick. Detta innebär att förbättrings- och ombyggnadsarbeten ska 
genomföras så att gatans utspringliga egenskaper fortsatt bevaras (Hornsved och Persson, 
2005). I de fall staten är väghållare för allmän väg inom detaljplan svarar istället staten för 
väghållningen enligt väglagen (PBL 6:22§). 
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Gatornas renhållning regleras inte i Plan- och bygglagen utan i lagen med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814). Lagen reglerar primärt 
kommunernas renhållningsskyldighet av gator och annan allmän plats inom detaljplaner, men 
berör även viss renhållning av vägar inom kvartersmark och fastighetsägares skyldighet att 
hålla gångbanor rena. I de fall staten är väghållare för område inom detaljplan ligger 
renhållningsskyldigheten på staten enligt väglagen i de fall det avser motorväg eller 
motortrafikled, för övriga allmänna vägar är väghållaren inte skyldig till renhållning av vägen 
(VägL 26§, LGS 2§).  

Med gaturenhållning avses, utöver att hålla gatorna rena, trafiksäkra och i brukbart skick, även 
vinterväghållning i form exempelvis snöröjning och sandning (LGS 2§). Lagen saknar vidare 
exakta regleringar kring exakt vilka åtgärder som räknas till gaturenhållning, utan får enligt 
förarbetena bero på de lokala förhållandena (Hornsved och Persson, 2005). Det enda 
kvalitetskrav som finns i lagen är att gaturenhållning ska ske så att oangelägenheter och fara 
för människor och trafik undviks (LGS 2§).  

När kommunen planlagt för allmän plats och gata med kommunalt huvudmannaskap uppstår 
en rättighet för kommunen att tvångsinlösa mark för ändamålet (PBL 6:13§). Fastighetsägare 
som berörs av en plan har även rätt att kräva inlösen av mark avsedd för allmän plats och gata 
i detaljplan PBL (14:14§). Denna rätt gäller utöver en kommunal huvudman även 
huvudmanmän i planer med enskilt huvudmannaskap, normalt en gemensamhetsanläggning, 
samt kommun eller stat i fall där de är väghållare för allmän väg enligt väglagen inom 
detaljplaneområden (PBL 14:15-17§§). Inlösen av mark i dessa fall regleras i anläggningslagen 
respektive väglagen.  

3.4. ENSKILDA	VÄGAR	
Regler för enskilda vägar reglerades sedan 1997 i Anläggningslagen (SFS 1973:1149) då den 
tidigare lagen om enskilda vägar upphävdes. Syftet med ändringen var att uppnå en modernare 
och mer enhetlig lagstiftning med enklare regler. I anläggningslagen tillkom utöver de tidigare 
bestämmelserna avseende gemensamhetsanläggningar GA, ett separat avsnitt med särskilda 
regler för enskilda vägar. I samband med detta likställdes de tidigare vägföreningarna som 
bildats enligt lagen om enskilda vägar med gemensamhetsanläggningar i anläggningslagen.  
Förvaltningen av tidigare vägsamfälligheter och GA regleras i lagen om förvaltning av 
samfälligheter (Hornsved och Persson, 2005).  

3.4.1. Gemensamhetsanläggningar	
Gemensamhetsanläggningar(GA) är en gemensam benämning för anläggningar som är av 
stadigvarande betydelse för fler än en fastighet. Enskilda vägar är en vanlig typ av GA, som 
utöver att ordnas i en GA även kan inrättas till förmån för endast en fastighets behov (AL 1§, 
49§). GA:s bildas genom en anläggningsförrättning enligt Anläggningslagen(AL) och kan 
initieras av berörda fastighetsägare, kommun, eller vissa myndigheter. Även väghållare enligt 
väglagen får påkalla förrättning om arbete med allmän väg berör de enskilda, eller om allmän 
väg ska dras in (AL 18§). 
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GA för vägändamål kan variera i storlek från hela vägnät i tätorter till mindre utfartsvägar och 
skogsvägar. De kan förekomma inom detaljplan med såväl kommunalt som enskilt 
huvudmannaskap. I de fall det rör sig om kommunalt huvudmannaskap kan det ex. beröra stora 
kvarter som har gemensamma vägar inom området och för planer med enskilt huvudmannaskap 
kan de beröra hela eller delar av planområdet (Hornsved och Persson, 2005). Vid sidan om 
enskilda vägar som inrättas som gemensamhetsanläggningar kan även enskilda vägar till 
förmån för enstaka fastigheter anläggas enligt anläggningslagen (AL 49§) 

För att en GA ska kunna bildas fodras det att vissa villkor är uppfyllda. Utöver att det fodras 
fler än en fastighet och att anläggningen ska vara av stadigvarande betydelse måste även de s.k. 
väsentlighetsvillkoren vara uppfyllda. Dessa säkerställer att såväl enskilda som allmänna 
intressen beaktas genom att ta hänsyn till att anläggningen ska vara av väsentlig betydelse för 
fastigheterna, de fördelar som uppkommer av anläggningen måste överväga kostnaderna, 
anläggningen ska lokaliseras till det mest fördelaktiga läget samt att om det finns en 
övervägande option mot anläggningen bör den inte inrättas (AL 5-8§§). Vidare får en GA inte 
inrättas om det uppkommer oangelägenheter för det allmänna, eller i strid mot gällande planer 
och bestämmelser (AL 9-11§§).  

3.4.2. Byggande	och	drift	av	enskild	väg	
I samband med förrättning enligt anläggningslagen utses en ansvarig för anläggningen samt att 
de fastigheter som ska delta fastslås. Förvaltningen av en GA ordnas antingen genom en 
samfällighet med berörda fastigheter, eller av en förening vilket indirekt utgörs av de enskilda 
fastighetsägarna. Kopplat till enskilda vägar kan ansvarig för förvaltningen av GA benämnas 
som väghållare.  

Väghållare för enskild väg och ansvarig för byggande och drift av en gemensamhetsanläggning 
är samfälligheten och som utgörs av de deltagande fastigheterna som då själva svara för 
väghållningen (AL 14§). Om en förening bildats enligt lagen om samfälligheter (SFS 
1973:1150) är det däremot föreningen som är väghållare där deltagande fastigheter endast blir 
delägare i föreningen (SFS 1973:1150). Väghållarens ansvar fastslås i lantmäteriförrättning där 
anläggningens ansvarsområde, storlek och läge fastställs. Det beslutas även om vilka fastigheter 
som ska delta och i vilken utsträckning de ska bidra till anläggande, underhåll och drift av väg 
regleras genom andelstal i GA:n (AL 15§).  Gällande omfattningen på deltagande fastigheter 
kan såväl vägras att delta som tvingas in i anläggningen. Vidare fastslås även i förrättningen 
om mark får lösas in till förmån för anläggningen (AL 12§, 14§), samt bestämmelser om att 
anläggningen ska vara färdigställd inom en viss tid (AL 24§).  

Utöver att samfälligheten eller en förening svarar för anläggningen drift och utförande saknas 
i anläggningslagen särskilda regler och föreskrifter gällande väghållning av enskilda vägar. 
Enligt tidigare utredningar kan dock konstateras att drift av enskild väg normalt omfattar såväl 
vägunderhåll och vinterväghållning i den omfattning att vägen kan fylla sin funktion. Då det 
finns en stor variation i såväl storlek som funktion av enskilda vägar så blir ändamålet med den 
specifika vägen samt vilken typ av trafik som primärt nyttjar vägen avgörande för dess drift. 
Om enskild väg mottar stadsbidrag måste dock vägen vara öppen för allmän trafik (Hornsved 
och Persson, 2005). 
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3.4.3. Kommunal	väghållning	av	enskild	väg	
Kommuner äger ofta ett stort antal fastigheter och kan därmed indirekt bli deltagande i en GA 
som fastighetsägare. Kommunen blir därmed skyldig att i motsvarande utsträckning som andra 
fastighetsägare vara med och bidra vill väghållningen av föreningen eller samfällighetens 
vägar. Vidare är det vanligt att kommuner är med och bidrar till den enskilda väghållningen 
genom att antingen lämna ekonomiska bidrag eller att helt överta väghållningen från enskilda 
väghållarna. En vanlig anledning till att kommunerna antingen övertar väghållningen eller 
lämnar bidrag är för att jämna ut orättvisor då de enskilda väghållarna blir dubbelbeskattade 
genom att de även betalar för kommunens övriga vägar och gator. Det finns även fall där 
kommunen vill förbättra standarden av en viss sträcka.  

Så länge vägen är öppen för allmän trafik och vägen är av betydelse för det allmänna får 
kommunerna bidra till den enskilda väghållningen. Beroende på hur övertagandet från 
kommunens sida har gått till har dock sällan det juridiska väghållaransvaret överlåtits på 
kommunen. Vanligt förekommande är att kommunen med olika avancerade avtal förbundit sig 
att svara för väghållningen under en specifik period. Beroende på situation kan då flertalet 
frågor komma att aktualiseras då den juridiska väghållaren blir något oklar (Hornsved och 
Persson, 2005) 

3.5. FÖRÄNDRING	AV	VÄGHÅLLARE	
Avgörande för hur väghållaransvaret kan omfördelas mellan stat och kommun beror på om en 
väg ligger utom eller inom ett kommunalt väghållningsområde. Vidare spelar det roll om väg 
ligger inom eller utom område med detaljplan samt med vilket huvudmannaskap som gäller 
inom detaljplanen. Väg kan i dessa fall antingen vara en allmän väg, gata eller enskild väg, eller 
i vissa fall av flera olika typer. Nedan berörs typiska fall av förändringsärenden med fokus på 
relationen mellan stat och kommun.   

3.5.1. Förändring	av	enskild	väg	eller	gata	till	allmän	väg	
Enskild väg som ökar i betydelse för den allmänna samfärdseln eller som är av särskild 
betydelse för det allmänna kan förändras till allmän väg efter beslut från Trafikverket (VägL 
21§). Vid förändring av enskild väg till allmän likställs kraven med anläggande av ny väg där 
bl.a. vägens behov för den allmänna samfärdseln, omfattningen antalet intressenter vid vägen 
och dess funktion i att binda ihop olika delar av landet bedöms.  

Under samma förutsättningar, att en väg prövas som av betydelse för den allmänna samfärdseln, 
gäller motsvarande bestämmelser gäller även för planlagd gatas förändring till allmän väg. Om 
en gata ökar i betydelsen kan den förklaras som allmän väg och staten blir väghållare enligt 
PBL 6:19§. Rättsligt innebär det att staten blir väghållare och där väglagens bestämmelser blir 
därmed tillämpliga på planlagd gata. I dessa sammanhang påverkas inte huvudmannaskapet för 
de allmänna platserna (PBL 6:22§).  

Handläggningsprocessen för förändringsärenden av enskild väg eller gata till allmän väg 
regleras i vägförordningens 4 kapitel. Utöver berörd väghållningsmyndighet kan 
förändringsärenden initieras av part som är tillräckligt berörd, exempelvis den enskilde 
väghållaren eller fastighetsägare intill vägen. Väghållningsmyndigheten är den som utreder en 
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enskild vägs förändring till allmän genom att ta fram beslutsunderlag (VägL 22§). Under 
processen ges berörda kommuner och andra myndigheter tillfälle att lämna yttranden i ärendet. 
Inkomna yttranden samt väghållningsmyndighetens utredningsunderlag ligger sedan till grund 
för samråd med Länsstyrelsen som sedan lämnar yttrande i ärendet. Trafikverkets centrala 
funktion Juridik och Planprövning beslutar i förändringar av enskild vägs förändring till allmän, 
om Länsstyrelsen och Trafikverket är av olika uppfattning överlämnas prövningen till 
regeringen. Om det redan vid inkommen ansökan utifrån kända förhållanden är uppenbart att 
förändring inte är aktuell kan länstyrelen besluta i frågan (VägF 4:1§).  

Beslut i förändringsärenden meddelas sedan väghållningsmyndigheten, sökanden, berörda 
kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som yttrade sig i ärendet (VägF 4:4).  Efter 
lagakraft vunnet beslut uppstår vägrätt för de områden som omfattas av beslutet (VägF 4:3§). 
Om förändringen till allmän väg kräver större ombyggnadsarbeten med statliga medel ska 
istället ärendet prövas och avgöras enlighet förordningen om länsplaner för regional 
transportinfrastruktur (SFS 1997:263) (VägF 4:2§).  

3.5.2. Indragning	av	allmän	väg		
I de fall där en allmän väg inte längre bedöms vara av betydelse för det allmänna, antingen till 
följd av tillkomsten av en ny väg eller att vägen minskat i regional betydelse, kan vägen dras in 
från allmänt underhåll (VägL 25§). Med betydelse för det ”allmänna” avses att den grupp som 
nyttjar vägen ska vara relativt omfattande samt att trafikmängden på vägen bör uppnå en viss 
volym. Bedömningen görs utifrån anledningen till att vägen inte längre anses som allmän och 
vanligtvis har den minskat i regional betydelse och mer övergått till att fylla en mer lokal 
funktion. I väglagens förarbeten framhålls att ett båtnadsvillkor bör vara uppfyllt och att 
indragningen bör leda till en mer rationell och samhällsekonomiskt effektivare väghållning. 
Indragning av allmän väg får även endast vara av ringa oangelägenheter för bygden där 
exempelvis underhållskostnaderna i jämförelse med statligt underhåll inte får vara oskäliga 
eller att färdvägen för de berörda inte blir orimligt mycket längre. Avvägningar rörande 
indragning av allmän väg blir situationsspecifika och i lag saknas vägledning. Dock anger 
Trafikverkets interna riktlinjer att vägar som är kortare än 400 meter, eller som har en årlig 
genomsnittlig användning under 50 fordon per dygn, kan vara aktuella för indragning 
(Trafikverket, 2017a).  

Vid indragning av allmän väg kan vägen antingen övergå till kommunen, upplåtas som enskild 
väg eller helt rivas. I de fall det kan vara aktuellt för en kommun att överta ansvaret för en väg 
kan kommunen överta vägen genom att upprätta detaljplan och ianspråkta den tidigare vägen 
som gata. Om vägen tidigare är planlagd med kommunalt huvudmannaskap övergår vägen 
automatiskt till kommunen (VägL 1§). Vägområdet kan även förvärvas av kommunen. Den 
situation som uppkommer då vägen ligger inom kommunalt väghållningsområde behandlas i 
avsnitt 3.5.3.   

Indragning av väg regleras, liksom förändring av enskild väg till allmän, av 4 kap 
valförordningen (VägF 4:5§). Indragning av allmän väg initieras ofta av väghållaren men kan 
även vara annan sakägare, kommun eller Länsstyrelse. Väghållningsmyndigheten, det vill säga 
Trafikverkets region eller kommunen, handlägger och utreder indragning av allmän väg. Utöver 
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att berörda kommuner och andra myndigheter ska ges tillfälle att lämna yttranden vid 
indragning av väg, innefattar ärendena vanligtvis ett stort antal sakägare i form av 
fastighetsägare intill vägen (VägF 4:1§). Vid behov ordas för berörda sakägare ett särskilt 
informationsmöte. Länsstyrelsen tar sedan ställning till utredningen och inkomna yttranden 
gällande indragningen och yttrar sig, därefter fattar Trafikverkets centrala funktion Juridik och 
Planprövning beslut i ärendet.  I de fall Länsstyrelsen och Trafikverket har olika uppfattningar 
prövats frågan av regeringen.  

Vid indragning av väg upphör vägrätten. Väghållaren för den allmänna vägen är då skyldig att 
iordningställa vägområdet och föra bort det som inte längre behövs för vägens användning. 
Beslut om indragning av väg vunnit laga kraft påkallar Trafikverket normalt en 
lantmäteriförrättning i vilken lantmäteriet bildar en gemensamhetsanläggning enligt 
anläggningslagen där lantmäteriet ordnar med vägens fortsatta förvaltning (VägL 25§). Om 
vägen ska rivas ombesörjer Trafikverket detta och återställer marken till ursprungligt skick 
(VägL 32§). 

3.5.3. Förändring	inom	kommunala	väghållningsområden	
Inom ett kommunalt väghållningsområde kan såväl staten som en kommun vara väghållare för 
allmän väg. Hur fördelningen av väghållaransvaret ser ut och förändras bygger i sin tur på 
överenskommelser mellan Trafikverket och kommunen. Vid anläggande av ny väg inom 
kommunalt väghållningsområde kan kommunen, under förutsättning att tilltänkt väg uppfyller 
kraven för allmän samfärdseln, välja att planlägga vägen som antingen allmän väg enligt 
väglagen eller gata enligt plan- och bygglagen. Trafikverket kan dock endast anlägga väg enligt 
väglagen (Trafikverket, 2017a).  

 

Figur 2: Illustration om hur väghållaransvaret kan fördelas inom kommunen, givet olika detaljplaner och kommunala 
väghållningsområde (Trafikverket, 2017a) 

Om en allmän väg inom ett kommunalt väghållningsområde omfattas av en detaljplan med 
kommunalt huvudmannaskap innebär det vägar som innehas eller övertas av kommunen 
övergår till att vara gata enligt PBL (VägL 1§). Allmänna vägar inom planer med enskilt 
huvudmannaskap är av karaktären enskild väg och kan av en kommun övertas antingen genom 
att det kommunala väghållningsområdet ändras och kommuner övertar vägrätten, eller genom 
att kommunen ändrar detaljplanen till kommunalt huvudmannaskap. Inom detaljplan med såväl 
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kommunalt som enskilt huvudmannaskap kan staten vara väghållare. I de fall kommunalt 
huvudmannaskap gäller blir vägen vid statligt väghållarskap såväl gata som allmän väg där 
både plan- och bygglagen samt väglagens bestämmelser gäller. I dessa fall tillhandahåller 
kommunen marken medan staten bedriver väghållningen enligt väglagen. För enskilt 
huvudmannaskap blir vägen allmän väg enligt väglagen och ianspråktas med vägrätt efter 
särskilt beslut från Trafikverket om att förändra enskild väg till allmän.  

 
Figur 3: Del av Katrineholm väghållningsområde där kommunen inom markerat område är väghållare för allmän väg. Blå 

linje = allmän kommunal väg, röd linje=allmän statlig väg, lila linje=gräns för kommunalt väghållningsområde. 
(Stigfinnaren, 2018)           

 

Figur 4: Del av Alvesta väghållningsområde där kommunen inom markerat område är väghållare för allmän väg. Blå linje = 
allmän kommunal väg, röd linje=allmän statlig väg, lila linje=gräns för kommunalt väghållningsområde. (Stigfinnaren, 

2018) 

Processen vid förändring av det kommunala väghållningsområdet initieras av en 
väghållningsmyndighet, d.v.s. en kommun eller Trafikverket. Därefter träffas 
överenskommelse mellan kommun och Trafikverket avseende en ändring av 
väghållningsområdet gränser (VägF 2:2).  Därefter upprättas en utredningshandling som sedan 
berörd kommun, länsstyrelse och andra berörda myndigheter får lämna synpunkter på. Därefter 
fattar Trafikverket centralt beslut i frågan och som sedan delges berörda parter. Likasom övriga 
förändringsärenden kan beslut överklagas till regeringen (Trafikverket, 2017a).  
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3.6. EFFEKTIV	OCH	RATIONELL	VÄGHÅLLNING	
Målet med fördelningen av väghållaransvaret är en rationell, samhällsekonomisk och effektivt 
ordnad väghållning uppnås. Det innebär även att i takt med att samhället förändras, anpassa 
väghållaransvarsfördelningen så att en rationell och samhällsekonomisk uppdelning 
upprätthålls över tid.  Exempelvis kan en allmän väg ha minskat i betydelse till följd av minskad 
befolkning, eller ökat i lokal betydelse till följd av kommunal exploatering och mer kommit att 
likna en gata. Samtligt kan en tidigare gata ökat i betydelse för den regionala trafiken och 
uppfylla kriterierna för en allmän väg. I dessa situationer kan det vara aktuellt att ompröva för 
en specifik väg i syfte att upprätthålla en samhällsekonomisk väghållning.  

3.6.1. Några	samhällsekonomiska	koncept		
Större allmänna vägar definieras normalt som en ren kollektiv nyttighet. Detta innebär att 
nyttigheten i väldigt låg utsträckning är exkluderar samt att rivaliteten i konsumtion också är 
relativt låg. Även om mycket trafik längs en väg i viss utsträckning kan resultera i trängsel. För 
att gemensamma nyttigheter ska kunna upprätthållas fodras någon form av huvudmannaskap, 
vilket i fallet med allmänna vägar antingen är staten eller en kommun. Den effektivaste 
lösningen för finansieringen av dessa rent kollektiva nyttigheter är genom skattemedel då detta 
innebär att nyttigheten blir ”fri”. En eventuell lösning med användningsavgifter skulle bli 
problematiskt i och med att varan är icke exkluderar. Problem skulle uppstå med dels individer 
som inte väljer att betala för sin konsumtion, s.k. free-riding, samtidigt skulle kostnaderna för 
att utesluta folk och kontrollera att alla betalar, transaktionskostnaderna, i sammanhanget  bli 
allt för höga Bucht (2006).  

Markanknuten kollektiva nyttighet som exempelvis vägar är per definition geografiskt fasta. 
Det faktum att nyttigheten är låst till en viss plats gör att en lokal begränsad krets primärt kan 
tillgodoräkna sig nyttan. Men även om den primära användarkretsen är begränsad så finns till 
följd av att nyttigheten inte är exkluderar, en mängd sekundära användare. Denna typ av 
nyttighet kan beskrivas som en lokal kollektiv nyttighet, där omfattningen av sekundära 
användare är avgörande. Detta kan exemplifieras med en väg som primärt kommer en kommun 
tillgodo, men som fortsatt är öppen för allmän trafik. Om en kollektiv nyttighet anses som 
primärt lokal kan det vara aktuellt att decentralisera beslutsfattande och finansiering genom att 
lägga huvudmannaskapet på den lokala grupp som tillgodogör sig den största nyttan. Om 
nyttigheten däremot nyttjas av en större grupp talar det för att kostnaderna fördelas utöver ett 
större kollektiv (Bucht, 2006).    

Infrastruktur och allmänna vägar är en gemensam resurs och kan normalt ses som ett allmänt 
intresse. Avvägningar kring gemensamma resurser blir lätt känsliga och komplexa, där i olika 
fall kan det ses som rationellt att en part får det något sämre samtidigt som samhället i stort 
vinner på det. För att underlätta utvärderingen om åtgärder är ”bra” ur ett samhällsperspektiv 
används normalt de tre normativa målen effektivitet, rättvisa och hållbar utveckling. Historiskt 
har avvägningen mellan effektivt och rättvisa varit av central betydelse, men under senare år 
har avvägningar kring och hållbar utveckling kommit att växa i betydelse (Hultkrantz och 
Nilsson, 2004).  
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Med effektivitet avses hur väl de begränsade resurserna i samhället används för att nå största 
möjliga nytta för såväl samhället som individen både idag och i framtiden. Med 
samhällsekonomisk effektivitet avser hur väl de begränsade resurserna i form av exempelvis 
varor, tjänster, miljö och tid, för att nå största möjliga nytta och maximera värdet ur 
befolkningens synpunkt (Trafikverket, 2012). För att bedöma effektivitet har två ansatser 
formulerats, en stark och en svag. Den starka ansatsen innebär att alla får det bättre av en 
specifik åtgärd, medan den svaga ansatsen baseras på Pareto-kriteriet som anses uppfyllt om 
minst en individ får det bättre utan att någon får det smärre. En åtgärd är då 
effektivitetsförbättrande (Pareto-sanktionerad) om resursfördelningen efter åtgärden innebär 
att någon får det bättre utan att någon får det sämre. Total samhällsekonomisk effektivitet kan 
därmed sägas uppnått när alla effektivitetsförbättrande åtgärder är utförda, Pareto-optimalitet. 
Detta kriterium anses dock ofta som allt för restriktivt ur en samhällsaspekt då ingen individ 
får förlora på en åtgärd. I realiteten är detta väldigt kostsamt då dels informationsinsamlingen 
för att säkerställa Pareto-effektivitet är väldigt hög. Samtligt bygger det på att alla i samhället 
talar sanning om vad de vinner eller förlorar på en åtgärd. I sammanhanget blir 
transaktionskostnaderna, det vill säga kostnaderna för att upprätthålla systemet, ofta alldelles 
för höga. Istället brukar Kaldor-Hicks-kriteriet tillämpas och som anses uppfyllt då en eller 
flera individer totalt sett får det bättre än de som får det sämre. En åtgärd som är Kaldor-Hicks-
effektiv innebär att de vinster som uppkommer för de som gynnas överstiger förluster som 
drabbas de som missgynnas. Kaldor-Hicks bygger på en modifiering av den starka effektivitets 
ansatsen till effektivitet.    

En effektiv åtgärd innebär inte alltid att den är motiverad ur en rättviseaspekt. Rättvisa är ett 
svårt och kontroversiellt som kan användas på flera olika sätt. Utöver olika filosofiska synsätt 
på vad sättvisa är finns två vanligt förekommande föreställningar om vad rättvisa är baseras på 
jämlikhet och rättmätighet. Med jämlikhet avses hur samhället fördelar resurser mellan 
individer och med rättmätigt menas i vilken utsträckning individen får behålla vad de anskaffat 
sig. Utöver att olika rättviseaspekter, jämlikhet och rättmätighet, kan stå i konflikt med varandra 
kan även rättviseaspekterna stå i konflikt med effektivitet. Även om begreppen rättvisa och 
effektivitet i sig inte är motsägelsefulla är dess tillämpningar ofta det, där en ökad effektivitet 
ofta sker på bekostnad av en minskad rättvisa och vice versa. Då perfekt rättvisa och effektivitet 
i princip inte kan uppnås samtidigt, ligger utmaningen istället i att utifrån specifika situationer 
hitta en bra avvägning mellan effektivitet och rättvisa. Dock ska poängteras att rättvisa inte 
alltid kommer bekostnad av effektivitet utan ibland kan de vara de vara en förutsättning för 
varandra. Exempelvis kan lagstiftning och rättmätighet till förvärv innebära att resurser fördelas 
effektivt. I situationer där rättvisa står i konflikt med effektivt kan frågan ställas vad som 
prioriteras. Vid beslutsfattande utifrån ett kollektivt perspektiv kan det en vis åtgärd drabba den 
enskilda olika, någon kan få det bättre medan någon får det sämre (Hultkrantz och Nilsson, 
2004). I ett försöka att prioritera olika åtgärder i sådana situationer presenterade Rawls under 
70-talet ett koncept där beslut antogs fattas under en ”okunnighetens slöja” där inblandande 
parterna antogs omedvetna om sina positioner i samhället. Enligt Rawls leder sedan att beslut 
som fattas under okunnighetens slöja till att de sämst ställda i samhället gynnas då alla 
inblandade vill minimera konsekvenser för de sämst ställda då de själva kan tillhöra den 
gruppen (Simmonds, 1986). 
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Det sista målet att beakta vid samhällsåtgärder är hållbar utveckling. Hållbar utveckling innebär 
att samhällets resurser än begränsade och måste hushållas med över tid då.  Målet kan kopplas 
ihop med både effektivitet och hur effektivt begränsade resurserna används, samt rättvisa och 
hur rättvist resurserna fördelas över tid. Samhället har ett längre tidsperspektiv än den enskilda 
individen och därav är det viktigt med en hållbar utveckling för att främja framtida generationer, 
samtidigt som nuvarande generation får tillgodoräkna sig tillräckligt av det egna bidraget 
(Hultkrantz och Nilsson, 2004).  

Avvägningarna kring ovan nämnda aspekter blir lätt väldigt komplexa och i ett försök att 
förenkla beslutsfattandet kvantifieras de olika aspekterna i kalkyler. I samhällsekonomiska 
kalkyler görs beräkningar kring de samlade konsekvenserna för alla i samhället som påverkas 
av en specifik åtgärd. Syftet med den samhällsekonomiska kalkylen är att ge underlag till 
beslutsfattande för åtgärder som leder till att samhällets resurser allokeras effektivt. Detta 
motiverar att åtgärder som är Pareto-effektiva genomförs, vilket i sin tur leder till att samhället 
som helhet får tillbaka mer än vad som offras. Som påpekat ovan innebär tillämpning av Pareto-
kriteriet ofta stora transaktionskostnader, något som kan undvikas genom att istället tillämpa 
Kaldor-Hick kriteriet. Vid tillämpning av Kaldor-Hick kriteriet i kalkylerna tillåts vissa parter 
förlora på en åtgärd så länge samhällsnyttan överstiger kostnaderna, kalkylen behöver med 
andra ord endast beakta nettonyttan av en åtgärd och inte hur varje individ påverkas. I de fall 
inkomst och välfärd är rättvist fördelat i samhället kommer tillämpningen av Kaldor-Hicks i 
teorin att på sikt leda till att alla i samhället på något sätt får ta del av effekterna av en sådan 
åtgärd. Ett exempel på detta kan vara vid beslut om byggande av en ny statlig väg. De betalas 
normalt av hela landets medborgare i form av skatter men kommer primärt de endast en viss 
grupp till godo. Men om det på sikt fördelas väginvesteringar över landet kommer till slut i 
teorin de flesta att få ut någon nytta. I sammanhanget bör dock fördelningseffekter särskilda 
fördelningseffekter belysas, exempelvis om någon grupp drabbas extra hårt eller om någon 
gynnas ovanligt mycket (Hultkrantz och Nilsson, 2004). Trots hur mycket tid som än läggs ner 
på en samhällsekonomisk kalkyl så är ofta osäkerheten i dessa stor. Framförallt är 
konsekvenserna ifrån externa effekter svåra att beräkna. Externa effekter kan vara såväl positiva 
som negativa. Exempelvis kan en anläggandet av en ny väg föra med dig försluter i form av 
ökad bilanvändning och föroreningar, samtidigt som det kan innebära tidsvinster för flera 
individer (Bucht, 2006).   

3.6.2. Rationell	och	samhällsekonomisk	väghållning	
I syfte att eftersträva en rationell och samhällsekonomisk väghållning undertecknade 
Trafikverket, SKL och REV 2012 en gemensam målbild över hur väghållaransvaret bör vara 
fördelat (Trafikverket, 2013). 

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

- Kommunerna bör ha huvudansvaret för väghållningen i tätort med undantag för det 
övergripande statliga vägnätet.  

- Enskilda väghållare bör ha ansvar för vägar på landsbygd med främst nytta för 
fastighetsägare i deras närhet.  
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Att väghållningen är rationell innebär att drift och underhåll. För att detta skall vara möjligt 
fodras att väghållningen är enhetligt, lättförståelig och rätt avgränsat (Trafikverket, 2012). En 
ökad rationalitet i väghållningen kan exempelvis vara aktuellt där vissa kortare vägsträckor bli 
”över” när väghållaransvaret ska fördelats. Detta kan i sin tur leda till att en plogbil måste backa 
vid underhåll av en allmän väg, samtidigt som en kommunal väghållare naturligt skulle kunna 
underhålla vägen på sin runda. I andra fall kan det vara naturligt för en statlig väghållare att 
underhålla en kortare vägsträcka som inte är allmän, utan endast av rationella skäl. Gränser 
mellan olika väghållare bör därför ske i lämpliga punkter, exempelvis vid en vägkorsning eller 
cirkulationsplats. Ofta utgör gräns mellan olika typer av vägar en naturlig gräns. Dock kan en 
gräns av ett kommunalt väghållningsområde behöva bakats särskilt då den inte alltid är lika 
naturlig (Trafikverket, 2017a). 

En rationellt ordnad väghållning bidrar till en samhällsekonomisk effektivitet. En 
samhällsekonomisk effektiv väghållning innebär att väghållningen ordnas på ett sådant sätt att 
samhällets tillgängliga resurser nyttjas optimalt och samhällsnyttas för medborgarna såväl idag 
som i framtiden (Trafikverket, 2012). Till en följd av samhällsutvecklingen kan 
väghållaransvaret över tid behöva anpassas för att en samhällsekonomisk effektivt ordnad 
väghållning ska upprätthållas. När åtgärder genomförs som är samhällsekonomiskt effektiva 
innebär det att den totala nyttan ökar och att åtminstone någon får det bättre. Dock garanteras 
inte att alla får det bättre eller att fördelningen blir mer rättvis. Rättviseaspekter i sammanhanget 
får beaktas i relation till den samhällsekonomiska vinsten, och är något som beslutas politiskt. 
Kopplat till statlig och kommunal väghållning kan detta leda till en diskussion om vilket 
skattekollektiv som ska stå för kostnaden av en specifik väg och vad som i detta sammanhang 
är en rättvis fördelning (Trafikverket, 2017a). 

En vinst med en rationell uppdelning av väghållaransvaret mellan kommun och stat inom 
tätorter är att parallella väghållningsorganisationer undviks. Detta innebär normalt att 
tätortsområden samt områden planerade för kommunalexploatering är aktuella för kommunal 
väghållning. Samtidigt har det visat sig att väghållning som bedrivs lokalt många gånger är mer 
effektiv, detta är en av bakgrunderna till att de tidigare stadsbidragen till kommunerna för 
allmän väghållning endast var för 95% av kostnaderna. Det har även visat att väghållning av en 
enskild väg är billigare än motsvarande väg sköts som allmän (Trafikverket, 2013).  

När en kommun är väghållare för en allmän väg innebär det en ökad ekonomisk belastning för 
kommunen, något som inte alltid uppskattas trots att nyttan för samhället i stort förbättras. 
Samhällsekonomiska vinster för kommunerna som följer av att vara väghållare för allmän väg 
är bl.a. tidsvinster kopplat till samordning vid väganpassningar mot andra gata, 
trafiksäkerhetsåtgärder och VA-frågor. Kommunens rådighet över vägen innebär även att det 
är enklare för kommunen att utföra önskade åtgärder på och intill vägen samt att anpassa vägen 
efter gatunätet. Det underlättar även i exploateringssituationer i närheten av vägen då den egna 
rådigheten innebär att ingen mer part behöver vara inblandad.  I de fall förändringar i 
väghållaransvaret är aktuellt möjliggör även kommunens roll som väghållningsmyndighet 
enklare omfördelningar av att ansvaret genom att väghållningsområdet ändras. Detta innebär 
att kommunen undviker långa och dyra detaljplaneprocesser (Trafikverket, 2017b).   
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4. EN	HISTORISK	ÖVERSIKT	KRING	VÄGHÅLLARSKAPET	

4.1. ÄLDRE	TIDERS	VÄGHÅLLNING	
Vägar i sin vidaste bemärkelse har funnits så länge som människan vandrat på jorden. Runt om 
i världen finns idag kvarlevor från dåtidens vägar och broanläggningar. Under förhistorisk tid 
betraktades inte vägar som något särskilt utan uppkom vanligtvis spontant längs leder 
människor vandrade. Till en början skedde detta mellan bosättningar längs med vattendrag, för 
att senare ändra karaktär och bli en form av kommunikationsled mellan boenden, 
marknadsplatser och arbeten. Succesivt gjorde senare hästtransporter och hjulet intåg vilket 
underlättade kommunikationen och i takt med att tydliga samhällen bildades kom trafiken längs 
vägarna att tillta. Efter århundranden av förslitningar av fötter och hästhovar längs vägarna 
uppstod nedsänkningar i marken, något vi idag kallar hålvägar. Standarden var dock fortsatt 
enkel och väghållningen bestod främst av rensning bland vegetation samt justeringar av 
problematiska sträckor (Ahlberg, 2016). 

4.1.1. Väghållningen	organiseras	
Ansvaret för byggande och underhåll av väg, det s.k. väghållaransvaret, var inledningsvis en 
helt lokal angelägenhet där mindre områden såsom tingslag eller socken gemensamt ansvarade 
för att bygga och underhålla väg inom sitt område. Det fanns få reglar på området och i lag var 
ansvaret vagt reglerat.  Byggande och underhåll byggde på ett frivilligt åtagande från de boende 
i området där ansvaret för vägunderhållets utförande normalt utfördes av bönderna (Ahlberg, 
2016). I en del av de olika landskapslagarna som togs fram under 1200-talets senare del 
återfinns de första regleringarna kopplat till vägar och väghållningen med bestämmelser både 
avseende olika vägbredder samt att syn av vägar och broar skulle hållas årligen. Kopplat till 
väghållaransvaret gjorde bl.a. Södermannalandslagen gällande att ”Alla skola bygga broar och 
röja vägar, såväl den som äger mindre i byn som den som äger mera”, det vill säga att ansvaret 
vilade på alla som var en del i byn. Denna princip återfanns även i andra landskapslagar och 
låg till grund för den senare allmänna landslagen (Montelius, 2007).  

Lagar och regler, både generellt och kopplat till väghållaransvaret, kom under 1350-talet att 
samlas i Magnus Erikssons allmänna landslag. De principer som återfunnits i flera av 
landskapslagarna, att väghållningsskyldigheten följde med jordinnehavet och fullgjordes av 
bönderna i naturaprestationer, gjordes nu gällande i hela landet. Vidare skulle även fortsatt väg- 
och brosyner hållas årligen på två förutbestämda dagar (Montelius, 2007). De allmänna vägarna 
delades vidare in i olika vägtyper med olika bredd. Landsväg och tingsväg fick en stadgad 
vägbredd om ca 6 meter, medan kyrkväg, fäväg och kvarnväg stadgades till 3 meter (Ekbäck, 
2017).. Uppgiften att bevaka och stödja de allmänna vägarna låg på konungen, medan de 
enskilda vägarna som ej erfordrades för den allmänna samfärdseln helt fick bevakas av varje 
by eller jordägare. Under denna tid var även omfattningen av lokala gator i städer och mindre 
tätorters begränsad, varpå ansvaret för dessa likt i det omgivande landskapet ålåg tomtägarna 
(Schalling, 1932).  

Under 1400-talet skedde transporten längs vägarna primärt med häst eller till fots, och en viktig 
funktion längs vägarna vid längre resor var då möjlighet till logi och förtäringsmöjligheter. 
Detta ordnades genom gästgiverier och dessa omnämns första gången i 1442 års landslag, men 
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det var först år 1561 som gästgiveriet ställdes under statlig kontroll och där det uppkom en 
gästgiveriskyldighet för varje härad. I varje härad utsågs en by till att stå för 
gästgiveriskyldigheten, vilket bl.a. innefattade förpliktelser att hålla med skjutshästar samt mat 
och dryck. Efter att i 1615 års stadga ställt krav på tätare avstånd mellan gästgiverier, utkom 
Drottning Kristina år 1649 med den första särskilda gästgivareordningen. Utöver att tydliggöra 
gästgiveriskyldigheten ålades även landshövdingarna att bevaka vägunderhållets skötsel samt 
att det inrättades ett system för vägvisning i vilken vägarna mättes upp och markeringar sattes 
upp efter varje mil. Detta kom att kallas för ”Milstolpsystemet” och är det första systemet för 
vägvisning och i vilken för första gången en mil motsvarade en lila lång distans i hela landet 
(Montelius, 2007).  

Under 1600-talet började staten i takt med att resandet i landet ökande intressera sig allt mer 
för vägfrågor kopplat till såväl väghållaransvar som vägnätets utformning. Utöver 
gästgivareordningen utfärdade bl.a. Gustav Vasa en instruktion om var ”De rätta landswägarna” 
skulle ligga samt att kronan kontinuerligt började bidra ekonomiskt till vägarna genom både 
arbetskraft och penningmedel (Montelius, 2007). I samband med nya städers uppkomst tog 
staten flera initiativ till nya vägbyggen. Staten ombesörjde även flertalet upprustningar av 
landsvägar som på flera håll i landet var för små och i dåligt skick (Ekbäck, 2017).  I ett försök 
att stärka kronans inflytande över vägnätets utformning inrättades 1666 en tjänst som 
Riksvägmästare. Arbetsuppgifterna bestod bl.a. i att agera sakkunnig och rådgivare i 
väghållarfrågan, ombesörja nyanläggandet av nya vägar och broar samt att utföra inspektioner 
över dessa och övriga väginrättningar som ex. värdshus och gästgiverier. Detta försök till 
central ledning från statens sida varade dock endast i 20 år och 1686 hade tjänsten helt 
avvecklats (Montelius, 2007).  

4.1.2. Sweriges	rikes	lag	1734	
Samma år som tjänsten som riksvägmästare avskaffades, 1686, tillsattes en lagkommission vars 
uppgift var att omarbeta de då gällande lands- och stadslagarna. Efter flertalet omarbetningar 
fastställdes Sweriges Rikes Lag 1734 som den första heltäckande lagrevisionen av sitt slag med 
totalt nio olika balkar. I den nya lagens byggningabalk gavs nu väghållarfrågan större utrymme 
är tidigare och där frågan behandlades särskilt, både avseende vägarna på landet och i städerna 
(Bexelius, 1943) 

I balkens 4:e kapitel specificerades hur vägar och diken skulle anläggas samt att det gjordes 
skillnad på olika typer av vägar och dess bredd, allmänna landsvägar var bredast och kvarn, 
kyrk-, och byvägar var något smalare. I takt med väghållningens utveckling under 1600-1700 
hade en tydligare uppdelning i olika vägtyper indirekt framkommit och som arbetades in i 
byggingabalken. Landsvägar utgjorde främst vägar mellan socknar och tingsställen och för 
ändamålet hade begreppet allmän väg kommit att tillämpas. Byggingabalken gjorde gällande 
att landsvägar skulle ”läggas i länet där de travas” samt att det ålåg landshövdingen att 
beslutade om anläggande av landsvägar (Bexelius och Lörlof, 1965). Vilka vägar som ansågs 
som landsvägar angav inte byggingabalken, men 1735 utkom dock instruktioner för att 
tydliggöra kraven för landsvägar. Vid sidan om landsvägar fanns enskilda utfartsvägar och 
vägar mellan kyrka, åker och andra lokala angelägenheter. Dessa kom ofta att gemensamt 
benämnas byvägar och var vägar som bönderna själva i stor utsträckning kunde bestämma över. 
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I balkens 25:e kapitel framgick skyldigheten att röja och underhålla dessa samt att det tydliggörs 
hur vägvisning ska ske, vilket syftade till att göra navigeringen till städerna enklare. 
Väghållningsskyldigheten fullföljdes genom naturaprestationer och ålades, ”Alle, som å landet 
hemman äga eller bruka, skola wägar röjda, och broar bygga”, dvs de jordägande bönderna 
(Sweriges Rikes Lag 1734). Vidare så ålades konungens befattningshavare att se till att bördan 
inte blev ojämnt fördelat inom byarna och att andelen mark att underhålla stod i proportion till 
markinnehavet. Omfördelningar av väghållningsbördan gjordes genom vägdelningar. Vägar 
skulle primärt anläggas på oskiftad mark, men i de fallen intrång skedde på annan mark fick 
detta inte vägras. Byggningabalken innehöll även diverse skadestånd som utgick vid 
försummad väghållning (Schalling, 1932).  

Under samma år som Sveriges rikes lag infördes kompletteras den med tillämpningsföreskrifter 
kopplat till väghållning i form av en ny gästgiveriordning, vilken ytterligare tydliggjorde 
väghållaransvaret genom att sammanföra tidigare regleringar med nya. Föreskrifter om 
väghållningsskyldigheten och vägsyn framgick samt att vägröjning borde ske minst två gånger 
per år. Vinterväghållning av vägar, något högst aktuellt i Sverige,  fanns nu också för första 
gången omnämnt specifikt där det ålades närmaste allmoge på landet och invånarna i städerna 
att röja landsvägar och gator från stora snödrivor (Montelius, 2007). Vinterväghållningen 
kompletterades senare 1790 med inrättandet av s.k. ploglag intill de allmänna vägarna. Dessa 
skulle ombesörja vinterväghållningen och fick i utbyte särskild ersättning från de 
väghållningsskyldiga, något som kan liknas med en vägskatt som var långt före sin tid (Statens 
Maritima Museer, 2018, Montelius, 2007). I den nya gästgiveriordningen framgick även som 
tidigare särskilda skjutsningsskyldigheter för bönderna och som ålade bonden att hålla med 
hästar för ekipage mellan gästgiverier. Dessa skyldigheter för bönderna kom senare att år 1878 
avskaffas och år 1933 avskaffades gästgiveriförordningen helt i och med att dess funktion kom 
att ha spelat ut sin roll (Schalling, 1932).   

4.2. ALLMÄNNA	VÄGARS	FÖRSTATLIGANDE		
Åren efter ikraftträdandet av 1734 års lag och den nya gästgivareordningen genomgick 
väghållarfrågan perioder av såväl betydande utveckling som stillastående perioder (Montelius, 
2007). Detta kan hänföras till den för perioden ökade betydelsen av vägarna, vilket dels var en 
följd av den ökande industrialismen och det ökade kommunikationsbehov det medförde. De 
större vägarna började i större utsträckning ses som en allmän nyttighet och där behovet av 
allmänna vägar i gott skick ökade, framför allt till följd av bilens intåg i slutet av 1800-talet. 
Detta belastade de väghållande bönderna ytterligare, vilket ledde till att staten började engagera 
sig allt mer i den allmänna väghållningen.  

4.2.1. Sveriges	första	väglag	
När de allmänna vägarna ökade i betydelse under slutet av 1800-talet tilltog behovet av god 
väghållning och vid 1880-talets början vilade väghållarbördan fortsatt på de jordägande 
bönderna, vilka alltjämt svarade för underhållet av vägarna genom naturaprestationer. Trots att 
bördan minskat något genom beviljanden av mindre statliga bidrag, lyftes frågan om lättnader 
av bönderna för första gången vid riksdagen 1786. Bönderna ansåg då att en översyn och 
utvärdering av väghållningsbördan borde genomföras och att ansvaret borde fördelas på flera 
parter (Montelius, 2007). I en hemställan till konungen ansåg bondeståndet att skyldigheten till 
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att underhålla och röja väg även i viss mån skulle omfatta ägare av bruk och kvarnar, vilket 
skulle lätta på bördan för bönderna. Hemställan avslogs med hänvisning till byggningabalkens 
25 kap 8§ som gjorde gällande att skyldigheten till vägbyggnad följer med jordinnehavet, och 
att bruk och kvarnar därmed ej kunde omfattas trots att de i stor utsträckning nyttjade vägarna. 
1809 väcktes frågan på nytt där vägarnas ökade betydelse för industrin framhölls och att 
vägarna därmed gått från att primärt vara till för de boende, till att nu primärt nyttjas av burk- 
och kvarnägare och deras verksamhet. Detta ledde till att Konungen år 1876 genom tillsättandet 
av en särskild kommitté inledde arbetet med Sveriges första separata väglag (Montelius, 2007).  

Efter 4 års arbete lade vägkommittén år 1880 fram sitt betänkande till förslag på ny väglag 
gällande de allmänna vägarna på landsbygden. Denna gjorde nu gällande att 
väghållningsbördan utvidgades till att omfatta ett större antal skatteskyldiga som antogs ha ett 
intresse i vägen. Dessa skulle belastas med en vägskatt som stod i proportion till respektive 
fastighets taxeringsvärde och som skulle gå direkt till väghållningskostnader, med undantag för 
vägunderhållet. Ansvaret för vägunderhållets utförande vilade fortsatt på de jordägande 
bönderna. Dock lättades ansvaret något efter att betänkandet till riksdagen genomgått en 
omarbetningsprocess och där ansvaret för vägunderhållet utvidgades till att omfatta alla 
jordbruksfastigheter på landet och inte endast de jordägande (SOU 1932:21). Då antalet 
fastigheter som omfattades av ansvaret för väghållningen kraftigt ökade till följd av 
lagändringen kom ett stort antal vägdelningar att utföras där ansvaret för olika delsträckor 
fördelades mellan fastigheterna efter deras respektive taxeringsvärde. Detta resulterade i att 
antalet väglotter att underhålla ökade från ca 6000 till ca 360 000. I samband med den nya 
väglagen bildades i varje härad en administrativ organisation som ansvarade för väghållningen 
av de allmänna vägarna, broar och färjor, och som administrerade de ekonomiska medlen. 
Utöver de ekonomiska medlen från vägskatten stadgades i den nya lagen även att stadsbidrag 
om 10% av uppskattade underhållskostnader skulle gå till vägdistrikten. Beslutande rätt i 
vägfrågor låg ålagdes länsstyrelserna (Bexelius, 1943). 

Utöver förändradingar kopplat till väghållningsskyldigheten definierades i den nya väglagen 
begreppet allmän väg som ”väg, som prövas vara för allmänna samfärdseln nyttig och nödig”. 
De allmänna vägarna delades vidare in i landsvägar som var vägar av större allmän betydelse, 
och bygdevägar som var av mindre allmän betydande, exempelvis vägar mellan socknar, härad 
och till kyrkor. 1919 utkom sedan en särskild lag om en specifik typ av väg, ödebygdsvägar. 
De definierades som långa vägar genom glest befolkade områden och som bedömdes vara 
allmänt nyttig för landet men inte nödvändigtvis för den primära allmänna samfärdseln (SOU 
1932:21).  

4.2.2. Statlig	vägadministration		
Som en följd av vägarnas utveckling och dess ökade betydelse för samhället kom staten att 
under 1800-talet intressera sig allt mer för vägfrågorna. En av de större påverkande faktorerna 
till frågans aktualiserande var en uppmärksammad skrift av Erik Von Sydow som 1840 utkom 
med ”Publika arbetens nytta och nödvändigheter”. I denna riktades skarp kritik mot den 
dåvarande vägstandarden i Sverige och det fördes en argumentation för stadsanslag och ett 
centralt ämbetsverk för olika allmänna anläggningar, däribland vägar (Montelius et al., 2010). 
Som en följd av denna skrift och ett stort intresse från dåvarande kung Karl XIV Joahn 
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inrättades 1841 Kongliga Styrelsen för Wäg och Wattenbyggnader och därmed var nuvarande 
Trafikverkets föregångare född. Den nyinrättade Styrelsen, för vilken Erik von Sydow blev 
överdirektör, var en sammanslagning av dåvarande kommittén för väganläggningar i norra 
provinsen och Strömresningskommitén, vilka senare gick under namnet Styrelsen för 
vattenbyggnader.  

Trots inrättandet av ett statligt ämbetsverk låg fortsatt väghållaransvaret på bönderna. 
Inledningsvis bestod styrelsens uppgifter primärt i att verka för en förbättrad vägstandard 
genom att ge ut stadsbidrag till vägbyggen samt att kontrollera dess utföranden. Ett av de första 
vägbyggen som erhöll bidrag var en väg mellan Falun och Västerås. Styrelsen fungerade även 
som statens sakkunniga på vägområdet samt att vara behjälpliga för exempelvis länsstyrelserna 
som innehade tillsynen av vägarna. I verkets första instruktion framgick även tydligt att 
vattenvägarna var prioriterade med slussar, kanaler och där bl.a. röjning av flottleder var en 
viktig uppgift, därefter i prioriteringsordningen kom broar och vägar (Montelius et al., 2010). 
Allt eftersom vägfrågan utvecklades kom styrelsens befogenheter att växa och efter de allmänna 
vägarnas förstatligande 1944 blev de det statliga verk som svarade för väghållningen. Strax 
efter förstatligandet av vägarna gick Styrelsen 1947 samman med vägförvaltningarna och 
bilinspektionen och bildade Väg- och vattenbyggnadsverket, ett namn som sedan ändrades 
1967 ändrades till Statens för att sedan 2010 gå samman med banverket och bilda Trafikverket 
(Gerentz et al., 1991). 

4.2.3. Bilismen	och	1934	års	allmänna	väglag	
När den nya väglagen trädde i kraft 1895 fördelades ansvaret och väghållningsbördan för de 
allmänna vägarna på landet över ett större antal fastighetsägare och skattepliktiga med intresse 
i vägarna. Väghållningen i städerna omfattades inte av den nya lagen och dessa reglerades 
fortsatt i byggingabalken samt lagar kopplat specifikt till städerna, exempelvis 
byggnadsstadgan och från 1907 stadsplanelagen som bl.a. reglerade de kommunala gatorna.   

I slutet av 1800-talet fanns ca 360 000 väglotter där var lott hade en ansvarig part. Detta ledde 
till vissa förbättringar i vägstandard men när bilismen under början 1900-talet växte kraftigt 
tilltog än mer än tidigare väghållningsbördan för landsbygdsfastigheterna och det tidigare sättet 
att bedriva väghållning blev i längden ohållbart. Redan år 1900 reviderades lagen första gången, 
dock kom den första större ändringen först 1905 då stadsbidraget höjdes, 
väghållningsskyldigheten utvidgades till att inkludera vissa tidigare undantagna 
beskattningsobjekt samt att det inrättades särskilda vägstämmor kopplade till vägdistrikten där 
beslut och yttranden kopplat till väghållning kunde beröras. 1911 tillsattes en särskild 
vägkommissionen i syfte att ompröva gällande lagar fullständigt, en debatt som i stort kom att 
kretsa kring ett eventuellt statligt övertagande av väghållningen på landet. Parallellt med denna 
process genomfördes flera mindre ändringar i gällande väglag, där en av de största ändringarna 
genomfördes 1921 då möjligheten för de år 1891 instiftade lokala vägkassorna i distrikten att 
helt eller delvis överta väghållaransvaret från berörda fastighetsägare. Detta ledde till att med 
tiden övergick sedan naturaprestationerna allt mer i en kontant vägskatt där vägunderhållet 
övertogs av lokalt bildade vägkassor där förvaltningen sköttes av lokalt bildade vägstyrelser 
med egna underhållsorganisationer (Bexelius, 1943). 
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År 1923 instiftades sedan den första bilskatten i Sverige och inledningsvis denna oavkortat till 
vägunderhållet i de lokala vägkassorna, vilket i kombination med stadsbidrag utvidgade de 
vägkassornas ekonomiska förutsättningar. Bilskatten fördelades mellan städer och landsbygd 
av Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen som i och med detta började få större inflytande över 
vägunderhållet än tidigare. Detta inflyttande växte sedan sig allt starkare när de regionala 
länsstyrelserna 1924 börjande anställa sakkunniga inom vägfrågan, vilket ofta utgjorde 
medlemmar i väg- och vattenbyggnadsstyrelsen (Montelius et al., 2010).  

I och med bilens snabba framfart förändrades även kravet på vägarna i snabb takt och det 
ekonomiska tillskott som bilskatten gav gjorde det möjligt att i större utsträckning än tidigare 
bygga ut och anpassa vägarna efter de nya kraven. 1891 års väglag hade även blivit omodern 
då väghållningen i allt mindre utsträckning fullgjordes av jordbruksfastigheterna. Detta i 
kombination av en önskan att minska antalet väghållningsdistrikt och därmed uppnå en bättre 
skatteutjämning ledde fram till de betänkanden som utkom mellan 1916-1932 och som slutligen 
resulterade i en ny väglag för allmänna vägar 1934 (Gerentz et al., 1991). I den nya väglagen 
upphörde naturaväghållningen och övergick istället helt till en skatt, något som i stora drag 
liknar det sätt som på flera håll redan tillämpas efter möjlighetens införande 1921. Även det 
tidigare systemet med vägsyner upphörde. I den nya lagen baserades vägskatten på den 
kommunala beskattningen och de tidigare ca 370 vägdistrikten övergick genom flertalet 
sammanslagningar till totalt 170 distrikt, något som i de flesta fall tog efter de redan definierade 
landstingsområdena och där städer utgjorde egna vägdistrikt. De större distrikten möjliggjorde 
mer rationell väghållning i vilken maskinell hjälp i större utsträckning kunde användas. 
Kostnaderna för väghållning av de allmänna vägarna bekostades nu även i större utsträckning 
av staten som normalt stod för mellan 85-95% av underhållskostnaderna och i vissa fall 
ombesörjde en stor del av anläggningskostnaderna (Bexelius, 1943).  

I motsats till den nya lagens föregångare gällde 1934 års lag om allmänna vägar såväl på landet 
som i städer. I den nya lagen 1934 upphörde även den tidigare uppdelningen av allmän väg i 
landsvägar och bygdevägar. Syftet med en klassindelning som framhållits i tidigare förarbetena 
var att uppnå en bättre vägstandard genom att ställa olika krav på vägarna utifrån dess syfte. 
Denna motivering avfärdades och i förarbetena till 1934 års lag bedömdes en klassindelning av 
leda till en oflexibilitet med många onödigt dyra vägar som följd. I den nya lagen fanns dock 
en viss indelning där de allmänna vägarna delades in i landsvägar och ödebygdsvägar, vilka 
ansågs ha så vittskilda syften.  Vidare gjordes en administrativ indelning av landsvägar utan 
lagstadgade skillnader i riksvägar och vanliga landsvägar. Riksvägar var vägar av stor allmän 
nytta för långväga genomgående trafik och som bedömdes vara av främst ett statligt intresse 
och inget som borde falla på de lokala vägdistrikten (SOU 1941:12).  

4.2.4. Vägfrågan	förstatligas	
I takt med bilismens framfart och de förändrade kraven på vägarna kom lagstiftningen på 
området att bli allt mer omodern och anpassat till den nya situationen. Detta föranledde den nya 
allmänna väglagen 1934 i vilken naturaväghållningen helt avskaffats och ersatts med en 
vägskatt som var kopplat till kommunalskatten. Skatteutjämningen blev dock sämre än väntat 
och efter hård kritik från kommunalskatteberedningen  tillsattes 1938 en grupp för att utreda 
frågan om ett förstatligande av de allmänna vägarna (SOU 1941:12).  
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Frågan om de allmänna vägarnas förstatligande hade vid flertalet tillfällen tidigare berörts i 
riksdagen. Redan 1880 i betänkandet till 1891års första väglag berördes frågan för första 
gången av dåvarande vägkommittén. De framhävde då att ur teoretisk synpunkt vore ett 
förstatligande riktigt och önskvärt, men i ett land så utsträckt som Sverige vore det i praktiken 
ej lämpligt. De huvudsakliga skälen till detta var att det inte ansågs rättvist att de boende i en 
del av landet skulle vara med och bekosta vägarna i en annan avlägsen del. Utifrån de för den 
tiden rådande kommunikationsmöjligheterna samt att Sverige var förhållandevis glesbefolkat, 
ansågs det inte vara ekonomiskt försvarbart med ett vare sig ett helt statligt övertagande eller 
ett ekonomiskt övertagande (SOU 1932:21).  

Under den långa debatten efter 1880 som totalt omfattade 4 statliga utredningar med olika 
sakkunniga grupper fördes likartade resonemang kring ett statligt övertagande av de allmänna 
vägarna. Det argument som sedan primärt var det som låg till grund för beslutet om ett 
förstatligande var behovet av en mer rättvis fördelning av väghållningsbördan på landet. 
Biltrafikens framfart samt den under 1900-talets början och den ökade ekonomiska rörligheten 
hade lett till att vägarna gått från att vara ett primärt lokalt intresse till att i större utsträckning 
nyttjas av fler än ortsbefolkningen (Bexelius och Lörlof, 1965). I de olika utredningar som 
framlades mellan 1916-1934 hade samma problem behandlads men det hade då motiverats att 
väghållningsbördan för de jordägande bönderna bättre lättades genom att regleringar. 1916 års 
vägkommissionen framhöll en lösning där vägfrågan ses som både en statlig och lokal 
angelägenhet, där landstingsområdet föreslog som vägdistrikt. 1920 års vägsakkunniga 
instämde med 1916 års vägkommission i sitt yttrande och menade att väghållningen av 
allmänna vägar bäst anordnas kommunalt där det finns en starkare kontakt med den lokala 
befolkningen. När riksdagen sedan 1922 och 1927 avslog motioner baserat på utredningens 
förslag tillsattes 1929 en ny grupp vägsakkunniga med uppgiften att revidera och se över 1922 
års betänkande. De sakkunniga avlade sedan 1932 sitt betänkande och som sedan kom att ligga 
till grund för 1934 års proposition till väglag för allmänna vägar och lag om vägdistrikt (SOU 
1932:21). Dock ansågs det precis som tidigare inte finnas tillräckliga skäl för ett förstatligande 
föreligga och kommunalt organiserade vägdistrikt ansågs mer motiverade, något även 
skatteutjämningsberedningen även utryckte i sitt 1933 givna betänkande. Under samma tid som 
betänkandet utgavs kommenterade det dåvarande ämbetsverk Väg och Vattenstyrelsen att till 
följd av biltrafikens ökade omfattning och de högre kraven på vägarna, att det inte finns 
tillräckliga skäl för ett statligt övertagande men att de argument som förts för ett förstatligande 
nu vunnit i styrka och med en fortsatt likartad utveckling kan ett statligt övertagande snart anses 
motiverat (SOU 1932:21).  

I debatten för ett statligt övertagande utöver utjämning av väghållningsbördan att de allmänna 
vägar bör ses som en statsangelägenhet och inte något som ska belasta den lokala befolkningen, 
och i synnerhet inte de boende på landsbygden.  Särskilt med tanke på att de kan antas vara 
dem med sämst ekonomi. Vidare anfördes att endast ett statligt övertagande kunde i tillräcklig 
omfattning leda till en förbättrad kvalité på vägnätet, samt att även städerna borde delta i 
väghållningen på landet och att endast på detta sätt kunde en jämnare ansvarsfördelning mellan 
stad och landsbygd uppnås i hela landet (SOU 1941:12). Den förväntade ökade kvalitén 
bedömdes dock aldrig i tillräcklig omfattning kompensera de väntade ekonomiska kostnaderna 
för ett statligt övertagande. Det främsta argumentet som anfördes mot ett statligt övertagande 
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var de förväntade kostnader, vare sig övertagande av ansvaret för utförandet, det ekonomiska 
aspekterna eller båda delarna. Främst i de fall staten skulle överta utförandet av väghållningen, 
något som antingen skulle kräva en omfattande organisation eller ett stort antal entreprenader. 
Detta bedömdes då som samhällsekonomiskt dyrare än om ansvaret för underhållet 
tillhandahölls av lokala aktörer med en större lokalkännedom (Bexelius, 1943). Vidare ansågs, 
trots instämmande i att vägarna är av nationell betydelse, att de ändå i slutändan kan knytas till 
ett lokalt intresse där de lokala boendena drar den största nyttan av vägarna. Ett ytterligare 
argument som framhölls var att det skulle uppkomma en orättvisa mellan stad och landsbygden 
i de fall staten skulle överta väghållningen på landet, samtidigt som städerna själva svarade för 
väghållningen av lokala gatorna (SOU 1941:12). I debatten fanns också en rädsla från 
stadsförvaltningens sida att ett statligt övertagande av de allmänna vägarna skulle leda till att 
flertalet av de enskilda vägarna skulle önskas upptagas i det allmänna vägnätet för att på detta 
sätt undgå kostnader för väghållningen. 

I förarbetena till 1934 års allmänna väglag återfinns den första öppningen till ett förstatligande 
där departementschefen i en kommentar yttrar att om väghållningen fortsatt standardiseras och 
vägtrafikens ställning i förhållande till andra transportmedel fastställs, borde ett förstatligande 
övervägas. När sedan kommunalskatteberedningens 1938 lämnar sitt betänkande riktas stark 
kritik mot skatteutjämningen mot den nyligen införda väglagen i vilken skattebetalare belastats 
ojämnt. Beredningen hänvisar i sitt betänkande till departementschefens tidigare uttalande och 
hävdar nu ”att ett förstatligande allvarligen bör övervägas”. Tidigare förda argument som att 
väghållarfrågan är en lokal angelägenhet som effektivast löses lokalt, avfärdades med 
hänvisning till att ett förstatligande inte förhindrar lokala organisationer med inflytande i frågan 
(SOU 1941:12). I frågan om städernas väghållning ansåg beredningen dock att ett statligt 
övertagande ej vore motiverat, bl.a. då städernas gator kunde likställas med enskilda 
utfartsvägar till vägarna samt städernas vägar och gators starka koppling till diverse 
ledningssystem i maken. Dock framhölls behovet av en översyn av de statliga bidragen till 
städernas vägnät (Bexelius, 1943).  

1938 tillsattes därför en grupp för att återigen utreda frågan om ett förstatligande av de allmänna 
vägarna. 1941 avlades det första betänkande, SOU 1941:12, med rekommendationen att gå 
vidare i frågan och 1943 avlades betänkandet SOU 1943:1 med författningsförslag på ny väglag 
samt förslag på statlig organisering. Detta föranledde sedan statens övertagande  av de allmänna 
vägarna i januari 1944 genom Lag om allmänna vägar (SFS1943:431) och Lag om 
vägdistrikt(SFS 1943:223) (Proposition 1943:223).  

4.2.5. Den	moderna	väghållningen	
Det argument som primärt låg till grund för de allmänna vägarnas förstatligande var behovet 
av en mer rättvis fördelning av väghållningsbördan på landet. Biltrafikens framfart samt den 
under 1900-talets början ökade ekonomiska rörligheten hade lett till att vägarna gått från att 
vara ett primärt lokalt intresse till att i större utsträckning nyttjas av fler än ortsbefolkningen 
(Bexelius och Lörlof, 1965).  
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Sedan 1944 har därmed staten varit väghållare för de allmänna vägarna på landet och inom 
stadens område staden. Väghållningen för statens räkning tillhandahölls av Väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen och inom städer ansvarade normalt en kommunal nämnd. Mindre 
samhällen och köpingar likställdes med landsbygd vilket innebar att staten ansvarade för den 
allmänna väghållningen inom dessa områden. Dock fortsatte den tidigare gällande principen 
om att mindre samhällen och köpingar kunde att svara för väghållningen inom sina områden 
om staten förordnade om detta (Proposition 1943:223). 

Utöver att staten övertog ansvaret för väghållningen av allmänna vägar innebar den nya lagen 
andra regleringar gällande vilka vägar som skulle anses allmänna, vad som följer med 
väghållningen, anläggande och indragningar av allmänna vägar och förändring av enskild väg 
till allmän. Indelning av vägnätet i olika vägtyper ansågs inte nödvändigt i väglagen, dessa 
reglerades i stället i vägstadgan. Byggande och underhåll av väg, väghållning, i den ny lagen 
kom att i jämförelse med tidigare lagstiftning inte göra skillnad på vinterväghållning och 
barmarksväghållning. Väghållaren har i tidigare lagstiftning varit skyldig att snarast möjligt 
anlägga och underhålla väg och som prövats nödvändig för den allmänna samfärdseln. Denna 
princip avskaffades dock då det inte kunde motiveras samhällsekonomiskt. Istället sträckte sig 
väghållarens ansvar till de allmänna vägar som prövats allmänna vid lagens ikraftträdande och 
som därefter anlagts och förändrats till allmän. Detta i sin tur baseras på de av riksdagen årligen 
anslagna medlen till väghållningen. Förändring av enskild väg till allmän likställdes vidare med 
anläggande av ny väg, oavsett om ombyggnad ansågs nödvändig eller inte. Förändring 
kommunal gata till allmän väghållning likställdes med processen för förändring av enskild väg. 
Det tydliggjordes att indragning av allmän väg endast fick ske om vägen inte längre anses 
nödvändig för den allmänna samfärdseln och indragning är av ringa betydelse för bygden, eller 
om vägen det efter tillkomsten av ny allmän väg inte längre är nödvändig (Proposition 
1943:223). 

1960 hade det uppkommit en del önskade ändringar i 1944 års väglag och även om lagen i stort 
inte ansågs föråldrad bedömdes att ändringarna var så pass omfattande att det bäst lämpade var 
en översyn av hela den gällande lagstiftning. 1960 tillkallades en grupp sakkunniga med 
uppdraget att genomföra en revision av den allmänna väglagen och 1968 avlade sedan de 
sakkunniga sitt betänkande med författningsförslag till ny väglag, SOU 1968:17 vilken senare 
kom att ligga till grund för Proposition 1971:123 med förslag till ny väglag.  De frågor som 
fick en central en central betydelse i utredningen var bl.a. frågor kopplat till begreppet väg, vad 
som innefattades i det och vad vägrätten i sin tur omfattade (Proposition 1971:123). Frågor 
kopplat till väghållaransvar genomgick inga större förändringar utöver att mindre tidigare 
genomförda lagändringar inarbetades. En av de lagändringarna genomfördes 1960 och innebar 
att väghållaransvaret för olika vägar inom kommunen kunde delas upp efter behov mellan stat 
och kommun. Detta behandlas närmare under avsnitt 4.3.3 nedan. Sedan dagens väglag(SFS 
1971:948) trädde i kraft år 1972 fram tills 2018 har lagen i varierande omfattning varit föremål 
för ändringar. Till största delen har det varit diverse anpassningar till ny lagstiftning som 
exempelvis miljöbalken och plan och bygglagen. Kopplat till väghållning och väghållaransvar 
har endast mindre språkliga ändringar genomförts (SFS 1971:948).  
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4.3. KOMMUNAL	VÄGHÅLLNING	
Livet i städerna och stadsliknande samhället har över tid genomgått stora förändringar där 
städer historiskt varit skiljt från landsbygden och andra mindre bildade samhällen som 
exempelvis köpingar och municipalsamhällen. Under 1000-talet började städer beviljas 
speciella rättigheter, s.k. stadsprivilegier, vilket gjorde att städer i många aspekter hade en 
egenbestämande rätt och monopol på handel. Denna struktur höll sig i grova drag ända in på 
1800-talets senare del då städernas stadsprivilegier till största delen urholkades genom 1862 års 
kommunreform och bildandet av 2 500 kommuner. Utöver att städerna utgjorde egna 
kommuner kunde även köpingskommuner och landsbygdskommuner bildas. 
Köpingskommuner bildades runt en köping, vilket historiskt varit en beteckning för 
handelsplats och som administrativ enhet först hört till städer och som senare kunnat etableras 
enskilt på landsbygden. Tätare bebyggelse som inte var stad eller köping ingick i 
landsbyggdkommunerna och organiserades som särskilt samhälle, även kallat 
municipalsamhälle. Efter 1862 har ett antal kommunreformer genomförts och där de 
kommuntyperna genomgått förändringar. Den senaste kommunreformen 1971 resulterade i att 
municipalsamhällen och köpingar förlorade sin administrativa status och inkluderades i 282 
kommunblock utifrån centralortsprincipen. I och med detta upphörde även tidigare skillnader 
mellan stad och övriga samhällen i juridisk mening (Ekbäck, 2017). 

4.3.1. Väg-	och	gatuhållning	i	städerna	
Parallellt med rättsutvecklingen kring väg- och väghållningsfrågor för de allmänna vägarna på 
landet har även väghållningen i städerna förändrats. Inledningsvis likande situationen i de 
uppkomna städer den på landet, att berörda fastighetsägare svarade för väghållningen. Då 
gatorna under denna tid vanligtvis endast nyttjades av tomtägarna ålåg    
gatuhållningsskyldigheten för såväl byggande, underhåll och renhållning tomtägarna intill 
gatan. I takt med städernas expansion kom gatorna att i större utsträckning nyttas av flera, varpå 
gatuhållningen mer kom att bli en form av skyldighet för tomtägarna (SOU 1957:37). Denna 
reglering saknade dock stöd i lag utan byggde i stort på äldre sedvänja. När sedan Magnus 
Erikssons landslag instiftades under 1350-talet, utkom även Magnus Erikssons stadslag. 
Stadslagen reglerade livet i städerna med stadsprivilegier och i lagens byggningabalk reglerades 
väghållning för lokala gator. Grundregeln för väghållningen i stadslagen likande den i 
landslagen och ansvariga för såväl väg- och gatuhållning inom städerna ålåg tomtägarna inom 
staden, med undantag från vissa grupper. Att skyldigheten till deltagande i väghållningen i 
städerna är knytet till fastighetsinnehavet är något som senare kom att tydliggöras i en 
kommentar till stadslagen 1730. I de fall stadslagen inte var applicerbara för väghållningsfrågor 
gällde istället landslagen (Schalling, 1932).  

Utöver gator innefattades ofta även allmänna vägar inom städernas gränser, något som var 
viktigt för städerna då de möjliggjorde transporter till städerna från det omgivande landet. Då 
stad och det omgivande landskapet på olika sätt var beroende av varandra engagerade sig även 
städer utöver väg- och gatuhållningen i städerna delvis även i vägfrågor på landsbygden, 
exempelvis genom anläggande av vägar och som sedan överlämnas till de väghållningsskyldiga 
att underhålla. Det var dock viktigt att det gick att påvisa nyttan för städerna med anläggandet 
av sådan väg och att vägföretag ej igångsattes. Även fall där kronan bidrog med penningmedel 
för åtgärder som var av statsintresse och som särskilt påkallades av städerna, kom att bli allt 
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vanligare i samband med det tilltagande vägutbyggnaderna under 1700-talet. Det förekom även 
fall där kronan förordnade städerna om att vidta vissa åtgärder. Efter genomförda åtgärder 
lämnades bygget över till staden eller annan väghållningsskyldig för att underhållas (Schalling, 
1932).  

Vid införandet av byggingabalken i Sveriges rikes lag och Gästgiveriförordningen 1734 fick 
städerna ingen egen lagstiftning kopplat till väghållning utan kom istället att i mångt och 
mycket att omfattas av samma lagar. En särskild byggnadsordning för städerna var planerad att 
inkluderas i den nya lagen, men undantogs i slutändan från antagandet. Istället kom skilda 
lokala byggnadsordningar att gälla fram till antagandet av en gemensam byggnadsstadga 1864. 
Kopplat till väghållningsskyldigheten för allmänna vägar gjorde den nya byggningabalkens 25 
kap 4§ gällande att, ”Städerne rödie och hålle wäg och broar, så långt stadens ägor räcka”, 
dvs. att städerna ansvarade för väghållningen av allmänna vägar inom sina egna gränser 
(Sweriges Rikes Lag 1734). Detta omfattade då lagarna i byggningabalken gällande såväl 
vägsyn som skyldighet att underhålla och anlägga väg samt att vägvisningar skulle sättas upp. 
Vidare speciell behandling av städerna saknas i såväl protokoll som förarbeten till lagen 
Sveriges rikes lag (Schalling, 1932).   

I takt med att städerna växte kom väghållningen i städer och på landsbygden att i flera 
avseenden skilja sig åt, trots detta delade de 1880 i grunden samma lagstiftning. Även mellan 
olika städer kom väghållaransvarsfördelningen att skilja sig åt där vissa städer hade börjat 
överta väg- och gatuhållningen från de tidigare väghållningsskyldiga tomtägarna. Detta 
kompenserades med att tomtägarna och andra intressenter i gatorna genom särskilda 
bestämmelser fick bidra ekonomiskt till gatans anläggande och underhåll. Först gällde detta 
endast i städerna men under 1800-talets senare del började även mindre tätorter på landsbygden 
överta väg och gatuhållningen inom tätbebyggda områden (Schalling, 1932). Denna princip, att 
en vägavgift erläggs till en gemensam kassa, kom senare att ligga till grund för principerna i 
1891 års väglag i vilken väghållningsansvaret för allmänna vägar på landet delades in i 
vägdistrikt och inom vilken en vägskatt belastade intressenter i vägen. Väglagen kom dock 
endast att i viss mån omfatta städerna då dessa kunde utgöra egna vägdistrikt medan mindre 
samhällen ingick i landsbygdens vägdistrikt (SOU 1941:12). 

4.3.2. Stadsplanelagen	och	allmänna	väglagen	
Efter 1862 års kommunreform hade det tidigare förhållande där gatuhållningen ålåg tomtägarna 
successivt börjat luckrats upp. När stadsplanelagen tillkom 1907 uppstod en skyldighet för 
städerna och de stadsliknande samhällena att upplåta gata till allmänt begagnande inom 
områden med stadsplan. En gatuhållningsskyldighet som kom att även inkludera underhåll och 
iordningställande genom stadsplanerlagen 1931. Samtidigt infördes en möjlighet att från 
tomtägare kräva bidrag till anläggningskostnaden, en reglering som är gällande än idag i form 
av gatukostnadsbestämmelser (SOU 1957:37, Ekbäck, 2017).  Stadsplanelagstiftningen gjorde 
vidare gällande att allmän väg som ingick som gata i stadsplan skulle tillfalla staden eller 
samhället. De övertog därmed väghållningsskyldigheten för del av allmän väg ifrån 
vägdistriktet. Detta belastade dock de mindre samhällena extra hårt då de själva inte utgjorde 
vägdistrikt och därmed blev dubbelbelastade genom att fortsatt erlägga vägskatt till 
vägdistriktet samt ombesörja väghållningen av vägen. Vägkommissionen som 1916 avlade 
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betänkande till ändring av väglagen uppmärksammade den uppkomna situationen och föreslog 
att samhällena likställdes med städerna. När sedan 1920 års sakkunniga granskade 
vägkommissionens betänkande fann de dock en lösning i vilken vägdistriktet ersatta samhällena 
för dess kostnader för väghållning av allmän väg vore lämpligare. När 1922 års proposition om 
ny väglag avslog i riksdagen 1922 ändrades istället 1891 års väglag och från 1927 kunde mindre 
samhällen som skötte den allmänna väghållningen erhålla ersättning. Denna princip arbetades 
senare in i 1934 års allmänna väglag (SOU 1932:21).  

I 1934 års allmänna väglag gällde allmänt att berört vägdistrikt ansvarade för väghållningen på 
landet medan stadsliknande samhällen var berättigade till att överta ansvaret inom samhället. I 
de fall väglagen kom i strid med gatuhållningsskyldigheten eller då väg skall vara öppen för 
allmän samfärdsel, skall vägen anses som allmän väg. I de fall då samhällen innehar 
väghållningsskyldigheten för allmän väg ska de ses som att det sker för distriktets räkning och 
samhället skall ersättas ekonomiskt. Dock gjorde allmänna väglagen 14§ vidare gällande att 
samhällen på landet, så som köping eller municipala samhällen, inte endast är berättigade att 
handa väghållningen, utan de kunde om vägdistriktet så begärde, kräva att de övertog 
väghållningen. Städer utgjorde fortsatt egna vägdistrikt och tillhandahöll såväl väghållning av 
allmänna vägar som gator. Något som i och med 1934 års lagförslag kom att bli aktuellt i större 
utsträckning än tidigare var vilka gator/vägar inom städer och samhällen som var att betrakta 
som allmänna. Detta gällde speciellt i större samhällen där flertalet vägar kunde anses allmänna, 
medan det i mindre samhällen normalt endast var huvudvägen kring vilken samhället uppstått. 
Vid behandling av lagpropositionen i riksdagen anmärktes att det i takt med samhällenas 
tillväxt och vissa gators betydelse, skulle tillkomma ett stort antal gator som önskas omvandlas 
till allmän väg och därmed överflytta det ekonomiska ansvaret till vägdistriktet. Det ansågs ej 
önskvärt att i lag reglera när gata bör anses som allmän, men gata som utgjorde förbindelse med 
exempelvis järnvägsstation, kyrka och skola bedömdes uppfylla kraven för allmän väg. I och 
med att den nya allmänna väglagen även kom att gälla i städer var en tydlig avgränsning mellan 
begreppen gata och allmän väg och vad som blev gällande såväl utom som inom plan viktig att 
arbeta in i den nya lagen. Lagens förarbeten gjorde gällande att i de fall en allmän väg i städer 
genom stadsplan planläggs som gata, upphör vägen att vara allmän i väglagens mening när 
marken tages i anspråk som gata av staden i enlighet med stadsplanen. För stadsliknande 
samhällen fortsatte dock vägen vara allmän även om vägen i enlighet med stadsplan upplåts till 
allmänt begagnande som gata (Bexelius och Lörlof, 1965).   

Trots en förhållandevis bred syn på begreppet allmän väg ansåg flertalet mindre samhällen sig 
bära för stor del av väghållningsbördan och motion i ärendet lyftes i riksdagen 1939.  Flera av 
samhällenas gator som helt bekostades av samhällena själva användes ändock för den allmänna 
samfärdseln. Det poängterades också att många mindre samhällen saknade den organisation, 
och kunskap som krävdes för väghållning av allmänna vägar. I riksdagen noterades att enhetliga 
grunder ej tillämpas i landet och att det mellan vägdistrikt tillämpas något olika praxis. Dock 
fann en mindre utredning i frågan att väghållningsbördan för mindre samhällen, bortsett från 
skyldigheten att hålla med mark för allmän väg, inte var särskilt betungande samt att många av 
gatorna trots en viss allmän samfärdsel primärt var en lokal angelägenhet. Vid ett förstatligande 
ansågs därmed inte finnas någon anledning att ompröva tidigare ställningstaganden i frågan och 
principerna inarbetades i 1944 års väglag (SOU 1941:12).   
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4.3.3. Allmänna	vägars	förstatligande	
När sedan de allmänna vägarna 1944 förstatligades stadgades att väghållaransvaret för de 
allmänna vägarna på landet övergick till staten medan de allmänna vägarna i städerna övergick 
till städerna. Väghållningen för statens räkning tillhandahölls av Väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen. Mindre samhällen och köpingar likställdes i detta sammanhang med 
landsbygd, vilket innebar att staten ansvarade för den allmänna väghållningen inom dessa 
områden. Dock fortsatte den tidigare gällande principen om att förordna mindre samhällen och 
köpingar att svara för väghållningen inom sina områden. Denna rättighet som tidigare inte 
kunde vägras av staten ersattas dock med endast en möjlighet för samhällena att efter beviljande 
från staten överta den allmänna väghållningen inom samhällets område. Lagen innehöll inte 
några villkor som skulle uppfyllas utan möjligheten byggde på statens bedömning om hur väl 
det kunde antas att samhället eller köpingen skulle sköta väghållningen. Denna mindre 
lagändring innebar även att samhället inte mot sin vilja kunde bli påtvingade att sköta den 
allmänna väghållningen. Istället fodrades en överenskommelse mellan stat och samhälle 
(Bexelius, 1943). Vidare gjorde lagen gällande att staten kunde överta väghållaransvaret i såväl 
städer som mindre samhällen. I propositionen till väglagen framhölls dock att en splittring av 
väghållaransvaret av gator och allmänna vägar mellan staden och staten borde undvikas och 
inte ske tvångsvis. Likväl kunde varken stad eller samhälle tvinga staten att överta ansvaret för 
gator och allmänna vägar, även om det ledde till en effektiv uppdelning. Departementschefen 
framhöll att endast i de fall väghållningen av viktiga leder eftersätts bör staten tvångsvis kunna 
överta väghållningen inom såväl stad som mindre samhälle. En princip som arbetades in i lagen 
och som finns kvar än idag (Proposition 1943:223, Proposition 1971:123). 

I en senare lagändring 1960 kom dock principen att överenskommelser fodrades för 
omfördelning av väghållaransvaret för allmän väg att ändras där staten nu gavs möjlighet att 
mot städer och mindre samhällens vilja överta väghållningen. I motsatta situationer där städer 
och andra samhällens väghållaransvar ökar, krävdes dock fortsatt ett samtycke. I samband med 
lagändringen blev det även möjligt att fritt inom städer och andra samhällens områden dela upp 
väghållaransvaret för allmän väg mellan staten och annan väghållare, något som tidigare inte 
varit möjligt då en ”allt eller inget” princip varit gällande. För ändamålet upprättades då 
särskilda områden inom vilket staden blev förordnade att sköta den allmänna väghållningen, 
något som kan likställas med dagens kommunala väghållningsområden. En sådan uppdelning 
ansågs motiverad när det bedömdes uppkomma vinster eller andra fördelar för det allmänna. 
Juriskikt innebar detta att staden eller samhället trädde in i statens ställe i fråga om väghållning 
av allmän väg inom de avgränsade områdena. Anledningen till lagändringarna 1960 var 
kommunreformen 1952 och som ledde till att kommuner som var väghållare för allmän väg 
fick stora landsbygdsområden att underhålla. Detta ställde stora krav på kommunernas 
väghållningsorganisationer som inte var lika omfattande som de statliga, samtidigt som det i 
många fall kunde anses orationellt att kommunerna fick ett så omfattande ansvar på 
landsbygden. Vägtrafikens utveckling hade vidare lett till en större andel snabbare 
genomgående trafik där kraven på god väghållning var höga, något som delvis antogs enklare 
om väghållare ansvarade för hela sammanhängande sträckor (Bexelius och Lörlof, 1965).  

När staten övertog ansvaret för de allmänna vägarna 1944 infördes ett statsbidrag till de städer 
och samhällen som var väghållare för allmän väg i syfte att utjämna eventuella orättvisor mellan 
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stad och land. Inledningsvis utgick ett bidrag om 95% av beräknad kostnad, där de övriga 5% 
bedömdes vara vinster som uppkom genom att väghållningen ordnades lokalt (Proposition 
1943:223). 

4.3.4. Ökat	kommunalt	väghållaransvar	
När den nya väglagen trädde i kraft 1971 inarbetades de ändringar som genomförts i den 
tidigare allmänna väglagen kopplat till väghållaransvaret i städer och mindre samhällen. I 
samband med den kommunreform som samtidigt genomfördes ersattes dock de tidigare 
begreppen stad, köping och mindre samhällen med det enhetliga begreppet kommun. I och med 
detta föreslogs av departementschefen att staten primärt är väghållare för allmän väg och en 
kommun kan förordnas om att vara väghållare för hela eller delar av kommunen om det anses 
lämpligt utifrån dess förutsättningar. Särskild ansågs storstadskommuner vara särskilt lämpade 
för detta med hänvisning till dess storlek och tillgängliga resurser. Vidare kommenterar 
departementschefen att beslut där det uppkommer ny eller ökad väghållningsskyldighet för 
kommunen, inte bör ske mot kommunens vilja (Proposition 1971:123).  

Trots de ändringar som arbetades in i 1971års väglag så var ansvarsfördelningen mellan stat 
och kommun i grunden likartad med den situation som rådde vid de allmänna vägarnas 
förstatligande 1944. Samtidigt hade bebyggelsestrukturer och resmönster i samhället förändrats 
kraftigt och i samband med de kommunreformer som genomfördes under 60-70-talen 
aktualiserades frågan om ett ökar kommunalt ansvar för allmänna vägar. I och med att endast 
ett fåtal av Sveriges alla kommuner förordnas med att sköta en del av den allmänna 
väghållningen ansågs det föreligga orättvisor mellan kommuner som hade allmän väghållning 
och de som inte hade det. Samtidigt hade flertalet kommunala vägorganisationerna vuxit sig 
större och i större utsträckning än tidigare bedömdes kapabla att bedriva allmän väghållning.  
Summerat ansågs det finnas tillräckliga skäl för att fler städer engagerade sig i den allmänna 
väghållningen, vilket ledde till flertalet utredningar kring kommunernas väghållning under -70 
och -80-talet.  

Inledningsvis kretsade diskussionen kring avvägningen kommunalt enskilt och enskilt. Detta 
föranledde att 1969 års vägsakkunniga, som ursprungligen sammankallades för att genomföra 
en översyn av den enskilda väghållningen, 1977 framlade ett betänkande rörande kommunal 
och enskild väghållning (SOU 1977:12). I betänkandet föreslogs att kommunerna skulle överta 
viss enskild väghållning och att den kommunala väghållningen då skulle regleras i en särskild 
lag om kommunvägar. I lagen föreslogs att kommunerna själva avgjorde omfattningen på sin 
väghållning och att kommunen vid ianspråktagande av mark kunde tillämpa vägrätt. Lagen 
omfattade inte allmän väg men utformades i nära överensstämmelse med väglagen i syfte att 
underlätta övergången mellan olika väghållningsformer. Vidare konstaterade utredningen att 
kommunernas väghållning har en stark koppling till planverksamheten, men att det ej vore 
lämpligt att direkt knyta bestämmelser om väghållning till dåvarande byggnadslagen då ett 
oberoende system bedömdes bättre. Kommunerna skulle även ges möjlighet att enligt den nya 
lagen kunna ta ut en avgift för väghållningen, där systemet konstruerades likt det för VA med 
upprättande av särskilda väghållningsområden (SOU 1977:12). Senare under 1977 framlade 
gatukostnadsutredningen sitt betänkande om kommuners gatuhållning (SOU 1977:65), vilket i 
stor grad anknöt till 1969 års vägsakkunniga avgivna betänkande samma år. I betänkandet 
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föreslogs att bestämmelser om kommunernas gatuhållning skulle inarbetas i förslaget till lag 
om kommunvägar, men att enhetliga regler för kommunernas väg- och gatuhållning inte är 
möjligt med hänvisning till de olika bestämmelserna i stads- respektive byggnadsplan. Lagen 
om kommunvägar dock blev aldrig verklighet utan delar av bestämmelserna avseende den 
kommunala väghållningen arbetades istället in i Plan-och bygglagen som utkom 1987. I PBL 
framhålls kopplat till kommunernas väghållning bl.a. att kommunerna bör ges det samlade 
ansvaret för planering och genomförande av markanvändning och byggande.  

Kopplat till kommunernas allmänna väghållning tillkallades 1976 en kommitté för att utreda en 
minskad statskontroll över kommunerna. I sitt fjärde delbetänkande, ökat kommunalt 
väghållningsansvar, yttrade kommittén att den nuvarande situation gällande främst 
väghållningen i tätorter inte är optimalt ordnad och att ett huvudsakligt kommunalt 
självbestämmande och ansvar vore att föredra. Lagtekniskt såg man då en lösning där 
bestämmelser rörande kommunal väghållning i väglagen fasades ut och istället flyttades till en 
ny särskild lag om kommunvägar, och att väglagen därmed fokuserar på den statliga 
väghållningen. Efter att frågan i delar behandlats i SOU 1980:10 – Ökad kommunal 
självstyrelse, och Ds K 1981:4 – Bidragsvägar – System för stadsbidrag för kommunal 
väghållning, tillkallades 1986 en grupp sakkunniga för att genomföra en översyn av den statliga 
och kommunala väghållningen. Året därpå, 1987, avlade de vägsakkunniga sitt betänkande om 
ökat kommunalt väghållningsansvar och nya finansieringsmöjligheter (SOU 1987:25). De 
sakkunniga framförde i betänkandet att i syfte att uppnå en rationellt ordnad väghållning borde 
kommunerna få ett ökat väghållningsansvar med huvudansvaret för väghållningen inom 
tätortsområden, med undantag för det övergripande vägnätet som istället staten borde ansvara 
för. Vid tidpunkten för utredningen var 110 kommuner väghållare för allmän väg, vilket 
utredningen föreslog att inledningsvis utökades till att omfatta 80 ytterligare kommuner. Den 
ökade ekonomiska belastning detta bedömdes medföra förutsattes vid ett eventuellt 
genomförande lösas. Föreslagna lösningar var schablonmässiga stadsbidrag eller en forma av 
kommunal väghållningsavgift under fordonsskatten (SOU 1987:25). Systemet med stadsbidrag 
till de kommuner som delvis svarat för en allmän väghållning föreslogs vidare avskaffas och 
ersättas av andra ersättningsformer. Liksom i tidigare utredningar kopplat till den kommunala 
väghållningen förslog de sakkunniga att den kommunala väghållningen skulle ordnas i särskild 
lag om kommunvägar.  

Betänkandet om ökat kommunalt väghållningsansvar låg sedan tillgrund för regeringens 
Proposition 1987/88:50 gällande trafikpolitiken inför 1990-talet. I propositionens avsnitt om 
vägarna och väghållningsansvaret föreslås, i linje med det tidigare betänkande, att en tydligare 
uppdelning av ansvaret för de allmänna vägarna mellan Sveriges kommuner och staten 
genomförs. Staten ansvarar för de vägarna på landsbygden och det övergripande vägnätet i 
tätort. Kommunernas ansvar föreslogs öka genom att inledningsvis 80 kommuner övertar 
ansvaret för de allmänna vägarna inom tätort, med undantag för större övergripande vägar. 
Fortsatt föreslogs dock att där det anses rationellt, låta en kommun vara väghållare för hela eller 
delar av det övergripande vägnätet. De ekonomiska aspekterna var av central betydelse i detta 
då tidigare statliga uppgifter överflyttas till kommunerna. Tillsvidare föreslogs därför att det 
gällande bidragssystemet skulle fortsätta gälla (Proposition 1987/88:50).  
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Sedan 1987 har antalet kommunala väghållare för allmän väg successivt ökat, från 110 
kommuner 1986 till att år 2018 omfatta totalt 206 stycken. Den största ökningen skedde under 
slutet av 1980-talet då antalet efter nåra få år gick uppgick till 203. Det tidigare 
statsbidragssystemet överflyttades 1992 till det samlade statliga bidraget kommunerna sedan 
tidigare årligen erhållit från staten. Samtidigt som detta genomfördes övertog staten 
väghållaransvaret för de viktigaste genomfartslederna i städer och större tätorter. I mindre 
tätorter och byar hade staten alltid varit väghållare för genomfartsleder och övriga allmänna 
vägar och fortsatta så vara (Trafikverket, 2013).   
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5. NORDISK	UTBLICK	

5.1. FINLAND	
Finland har ett historiskt starkt band med Sverige då länderna fram tills 1809 tillsammans 
utgjorde ett land som löd under samma lagar. I Finland finns idag landsvägar, kommunala 
vägar/gator och enskilda vägar (Högbom-Moisio, 2013). Allmän väg utgörs av landsvägar och 
regleras sedan 2006 i landsvägslagen som då ersatta den tidigare lagen om allmänna vägar från 
1958 (RP 17/2004 rd). Landsvägar är vägar som fodras för den allmänna samfärdseln och är 
viktiga för fjärrtrafiken mellan större orter och trafikcentrum. Landsvägar är även väg som är 
upplåten för allmän trafik och som fodras för den allmänna inre samfärdseln i en kommun (LVL 
4§). Landsvägar delas vidare in i 4 olika funktionsklasser baserat på vägens primära funktion, 
riksvägar, stamvägar, regionala vägar och förbindelsevägar (FörfS 23.6.2005/503) .  

Väghållning avser i Finland planering, byggande och underhåll av väg (LVL 9§). Väghållare 
för allmän väg är staten, genom Trafikverket och de regionala Närings-, trafik och miljö(NTM) 
centralerna som 2009 övertog ansvaret från de tidigare vägdistrikten (LVL10§) ((RP 45/2018 
rd)). Primärt är det dem regionala NTM-centralerna som är väghållningsmyndighet men i 
undantagsfall kan även Trafikverket centralt vara väghållningsmyndighet. I tidigare 
lagstiftningar har det varit möjligt för staten att med en kommuns samtycke förordna 
kommunen som väghållare för allmän väg i viss utsträckning inom kommunens område. Utöver 
vissa kortare provisoriska perioder var det dock varit sällsynt att en kommun åtog sig ett ansvar 
för allmän väg. Detta trots att avsikterna i den tidigare lag var att det skulle förekomma oftare 
och det fanns bl.a. tydliga regleringar för vad som då skulle gälla (RP 17/2004 rd). 

Utöver allmänna vägar finns idag kommunala vägar och enskilda vägar. Kommunala vägar och 
gator regleras idag av markanvändnings- och byggnadslagen och som i många aspekter liknar 
det system med detaljplaner och allmän plats som vi har i Sverige (Högbom-Moisio, 2013). För 
gator/kommunala vägar låg inledningsvis ansvaret på tomtägarna men numer svarar 
kommunerna för gatuskyldigheten i städer. Historiskt har även väghållaransvaret för allmän 
väg inom en städers områden ålegat staden, men numer åligger all allmän väghållning staten. 
Väghållare för enskilda vägar, som i Finland är den vanligaste typen av väg, ligger på dem som 
använder vägen och regleras i en egen lag sedan 1927. Ändring av enskild väg till allmän samt 
motsatt förfarande regleras av landsvägslagen och förekommer i enstaka fall. Förändring av 
gata till allmän väg och tvärtom är däremot sällsynt (RP 17/2004 rd). Vid indragning av 
landsväg upprättas i Finland en vägplan i vilken indragningen motiveras och där genomförandet 
av indragningsprocessen beskrivs. Antingen kan vägen upplåtas för gata eller enskild väg, 
alternativt helt avlägsnas och återställa vägområdet (LVL 88-89§§). Förändring av landsväg till 
gata fattas genom att ett gatuhållningsbeslut meddelas av kommunen efter att en tidigare 
landsväg i detaljplan planlagts för gata. Gatuhållningsbeslut gällande övertagande av landväg 
får endast meddelas för enhetliga vägar och inte endast för kortare delar av en landsväg (MBL 
86a§).   

 

 



 46 
 

5.1.1. Kort	historiköversikt	och	pågående	lagrevideringar	
När Finland och Sverige gick skilda vägar 1809 var Sveriges rikes lag från 1734 i grunden 
gällande där bestämmelserna i byggingabalken rörande väghållning var gällande. 
Väghållaransvaret för de allmänna vägarna, vilka utgjordes av landsvägar och byvägar, ålegat 
jordägarna. Genom en förordning 1883 utvidgades väghållaransvaret för de allmänna vägarna 
till att omfatta även industrier och lägenheter samtidigt som de allmänna vägarna delades in i 
landsvägar och byvägar. Genom samma förordning reglerades för första gången ägovägar som 
enskilda vägar och som underhölls av enskilda fastighetsägare efter behov. 1918 tog sedan 
staten i Finland över väghållningen för landsvägarna medan väghållaransvaret för byvägarna 
fortsatt ålåg de enskilda fastighetsägarna som behövde dem. Den statliga väghållningen 
omfattade först endast kostnadsdelen, där underhållsansvaret för landsvägarna log på de 
kommunala vägnämnderna. Dock ansågs detta ineffektivt och 1927 omorganiserades 
väghållningen genom en särskild väglag där vägarna delades in i landsvägar som underhölls av 
staten, kommunvägar som underhölls av kommunerna, samt vägdelägarna som svarade för 
underhållet av byvägarna. Allmänt ansvarade länsstyrelserna för underhållet av de allmänna 
landsvägarna, med undantag för landsvägarna i och kring tätorter som istället underhölls av en 
särskilt inrättad myndighet, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Inom städers områden gällde 
inte väglagen utan städerna svarade i mångt och mycket själva för väghållningen. Då vissa 
landsvägar underhölls av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen medan andra underhölls av 
länsstyrelserna uppstod en splittring i väghållaransvaret, vilket föranledde att styrelsen övertog 
allt väghållaransvar för statens räkning 1948. Som en följd av fordonstrafikens utveckling 
trädde en ny väglag i kraft 1958 där staten övertog väghållaransvaret för hela den allmänna 
väghållningen. Kommunalvägar och byvägar fick benämningen bygdevägar med staten (genom 
väg- och vattenbyggnadsverket) som väghållare. Bygdevägar var vägar som var av betydelse 
för den allmänna inre samfärdseln inom kommunen. Kostnaden för väghållningen av 
bygdevägar delades lika mellan stat och kommun fram till 1994, efter vilket staten varit ensam 
väghållare för allmän väg. Allmänna vägar som tidigare legat inom städers områden och som 
varit städernas ansvar att underhålla, övergick i samband med väglagen 1958 helt till staten (RP 
17/2004 rd).  

Under våren 2018 pågår ett arbete i Finland med en ny lag kopplat till den allmänna 
väghållningen.  Den planerade lagen om trafiksystem och landsvägar kommer med anledning 
av ett i Finland tidigare fattat beslut om att avskaffa den regionala NTM-centralerna och istället 
inrätta 18 stycken landskap. Dessa landskap ska ha i motsats till NTM-centralerna, som 
bildades vid länsstyrelsernas avskaffande 2009, ha ett eget regionalt styre med en politiskt vald 
landsskapsfullmäktige och en landskapsstyrelse. I samband med landskapens inrättande övertar 
de även utförandet och ansvaret för väghållningen inom högst nio inrättade 
väghållningsområden i landskapen. Termen väghållningsområden avser ett särskilt 
samarbetsområde som kan upprättas inom och mellan olika landskap, där tanken med att 
landskapen har gemensamma samarbetsområden är att väghållningen kring landskapsgränserna 
ska underlättas och ordnas mer effektivt. Väghållningsområdet bildas genom att ett avtal ingås 
mellan landskap där de sinsemellan bl.a. fördelar kostnads- och utföraransvar för 
väghållningen. Om landskapen inte kan komma överens kan staten tvinga fram avtal. I det nya 
lagförslaget är staten fortsatt ägare av landsvägarna och där Trafikverket anges som väghållare. 
Utförandet av väghållningen, som fortsatt avser planering, byggande och underhåll, utförs 
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primärt av landskapen inom de egna verksamhetsområdena utefter särskilt upprättade 
väghållningsavtal mellan Trafikverket och landskapen. Trafikverket behåller dock ansvaret för 
de mer riksomfattande väghållningsuppgifter. Kostnaderna för väghållningen av allmänna 
vägar ska fortsatt belastas av staten, där Trafikverket i sin tur fördelar ut kapital till landskapen 
(RP 45/2018 rd).  

5.2. NORGE	
I Norge regleras sedan 1960 såväl allmänna som enskilda vägar i vegloven (LOV-2017-05-11-
26). Vägar och gator som är avsedda för den allmänna samfärdseln är allmänna vägar, övriga 
vägar är enskilda. Det allmänna vägnätet i Norge delas in i riksvägar (statliga vägar), 
fylkesvägar och kommunalvägar och gator samt enskilda vägar (VL 2§). Väghållare för 
riksvägar är staten, för fylkesvägar fylket(länet), och för kommunala vägar är kommunerna 
väghållare (VL 6§). Väghållaren för vägen har äganderätt till marken. Statens vegvesen, den 
norska statliga vägförvaltningen, består av en central förvaltning samt ett antal regionala 
vägdistrikt inom vilka ett antal fylken och kommuner ryms. Vägdistrikten svarar för 
väghållningen av både de statliga riksvägarna samt fylkesvägarna inom de egna områdena. 
Beslutanderätten och den ekonomiska bördan för väghållning av fylkesvägarna ligger fortsatt 
fylkena, dock beställer de utförandet av Statens vegvesen. De ekonomiska medlen till 
väghållning av fylkesvägar kommer primärt från fylkesskatt och vägtullar (RP 45/2018 rd). 
Förändring av väghållare följer med ändring av vägtyp. Tidigare privata vägar, kommunala 
vägar och fylkesvägar kan förändras till riksväg efter beslut ifrån samfärdselsdepartementet. 
Tidigare privata vägar och kommunala vägar kan förändras till fylkesvägar efter beslut ifrån 
fylket och tidigare privata vägar kan förändras till kommunala vägar efter beslut från 
kommunerna. Kommunala vägar kan även upplåtas enligt plan- och byggningslagen (VL 3-
5§§). I de fall en allmän väg inte längre fodras för den allmänna samfärdseln kan riksväg, 
fylkesväg och kommunal väg dras in av staten, fylket respektive en kommun. Väg kan då 
antingen avlägsnas eller övergå till att upplåtas som enskild väg (VL 8§).  

5.3. DANMARK	
I Danmark består vägnätet av statliga vägar, kommunala gator och vägar samt enskilda vägar, 
varav statliga vägar och kommunala vägar är allmänna vägar. Allmän väg definieras som en 
väg, gata eller bro som är upplåten för allmän trafik och som förvaltas av staten eller en 
kommun (LOV 2-3§§). De allmänna vägarna regleras i Lov om offentlige veje (LOV nr 1520 af 
27. december 2014). Ansvarig förvaltare för en allmän väg benämns vägmyndighet, där staten 
genom transportministeriet är väghållningsmyndighet för statliga vägar och 
kommunfullmäktige för kommunala vägar. I vissa fall kan transportministeriet förordna en 
kommun om att förvalta en statlig väg (LOV13§). Vägmyndighetens ansvarar för att hålla de 
egna allmänna vägarna i ett för vägen tillfredställande skick samt att ombesörja arbeten som 
skall utföras på vägarna (LOV 8§). Vilka vägar som räknas till statliga stadgas i lag och utgörs 
normalt av större trafikleder som motorvägar och andra huvudvägar. Ansvarig utförare av 
väghållningen av statliga vägar är Vejdirektoret (LOV 12§). De allmänna vägar som inte är 
statliga är kommunala och förvaltas av kommunerna. Kommunerna bestämmer i sin tur själva 
vilka nya kommunala vägar som skall byggas, vilka befintliga som skall förflyttas, omvandlas 
till enskilda eller helt stängas ner. De bestämmer även vilka enskilda vägar inom kommunen 
som ska upptas som kommunala vägar (LOV 15§). Det kommunala väghållaransvaret 
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utvidgades väsentligt 2007 då Danmark genomförde en större kommunreform där 271 
kommuner blev 98, samtidigt som de då 14 befintliga länen avskaffades. I och med detta gick 
flera kommuners väghållningsorganisationer samman samtidigt som de tidigare länens 
väghållningsansvar för landsvägar övergick till kommunerna. Ett av huvudmotiven till 
ändringen som innebar att tre vägförvaltningsnivåer övergick till två, var en strävan efter att 
förenkla och effektivisera förvaltningen samt att säkra upp det nationella huvudvägnätet. För 
att fortsätta bevaka regionala behov samt underlätta samarbetet kring väghållningen runt 
kommungränser inrättades istället sex regionala vägcenter (RP 45/2018 rd).  

I den nuvarande väglagen finns även möjligheten för transportministeriet att över olika 
vägmyndigheters gränser inrätta särskilda kommittéer bestående av vägmyndigheterna i syfte 
att säkerställa tillgänglighet och trafiksäkerhet. Om myndigheterna inte kan komma överens 
kring och detta leder till bristande tillgänglighet, kan transportministeriet överta vägen som 
statlig (LOV 5§). I andra fall där en kommunal väg ska upplåtas som statlig väg fodras att 
ändringen fastlås genom ändring i lag. Om det rör sig om mindre vägprojekt kan upplåtelse, 
nedklassning och rivningsbeslut fattas av Vejdirektoret (LOV 12§). Vid upplåtelse av statlig 
väg skall alltid berörd kommun höras. Förändring av statlig väg till kommunal genomförs 
normalt i samråd med berörd kommun. Dock kan transportministeriet meddela villkor för när 
detta får ske om kommun och Vejdirektoret inte kan komma överens (LOV 12§)(LOV nr 1520 
af 27. december 2014) 
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6. ENKÄTUNDERSÖKNING	OCH	FALLSTUDIER	

6.1. ENKÄTUNDERSÖKNING	
Av de 104 kommuner som tillfrågades om att delta i enkäten erhölls svar från totalt 52 svar. Av 
de tillfrågade kommunerna hade två kommuner en gemensam förvaltning för vägfrågor, varpå 
den ena av kommunerna plockades bort från de tillfrågade. Givet detta landar svarsfrekvensen 
på 50,5% med totalt 103 tillfrågade. Av de 52 svar som inkom fullföljde 46 hela enkäten, vilket 
ger en fullföljande frekvens på 88%. Då andelen kommuner som inte valde att fullfölja hela 
enkäten var relativt låg, har dessa svar i sin helhet utelämnats från svarssammanställnigen. 
Fördelningen av svarande kommuner ges i tabellen nedan. 

Län Antal 
svarande  

Nämnd respondent arbetar under  Antal 

Blekinge län 1  Teknisk nämnd el. motsv. 22 

Dalarnas län 1  Samhällsbyggnadsnämnd el. motsv. 13 

Gävleborgs län 1  Övrigt 11 

Jönköpings län 1  Ej svarat 2 

Kalmar län 2  Erfarenhet rörande väghållarfrågor  Antal år 

Kronobergs län 2  Max 37 

Norrbottens län 2  Min 0,6 

Region Gotland 1  Medel 11 

Region Halland 3  Median 10 

Region Skåne 7 

 

Tabell 1: Nämnd respondent angivit de jobbar vid (överst.) Hur 
många års erfarenhet har Ni inom ansvarsfrågor kopplat till 

väghållning (underst) 

Stockholms län 7    
Södermanlands län 3  Kommungrupp Antal svarande  

Uppsala län 2  Pendlingskommun nära större stad (A2) 10 

Värmlands län 2  Större stad (B3) 4 

Västerbottens län 1  Pendlingskommun nära större stad (B4) 11 

Västernorrlands län 1 
 

Lågpendlingskommun nära större stad 
(B5) 2 

Västmanlands län 1  Mindre stad/tätort (C6) 10 
Västra 
Götalandsregionen 6 

 
Pendlingskommun nära mindre 
stad/tätort (B7) 6 

Östergötlands län 2  Landsbygdskommun(B8) 3 
 

Tabell 2: Fördelning över svarande per län(t.v.) respektive kommungrupp(t.h.) 

De som har besvarat enkäten har primärt varit arbetande vid en teknisk- och/eller 
samhällsbyggnadsförvaltning. Vid 8 kommuner har den svarande arbetat under 
kommunstyrelsen eller motsvarande, medan 1 svarande arbetat för medborgarservice.  Den 
genomsnittliga erfarenheten i år på de som besvarat enkäten är ca elva år. Den med kortast 
erfarenhet har arbetat med väghållarfrågor i ca 6 månader medan den med längst erfarenhet 
varit aktiv i 37 år.  
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Nedan presenteras de viktigaste slutsatserna från enkäten. Svarssammanställnigen är uppdelad 
efter de olika avsnitten i enkäten. En sammanställning med samtliga frågor och svar finns 
redovisade i bilaga 4.  

6.1.1. Väghållarfrågan	inom	kommunerna	idag	
Den första delen av enkäten berörde frågor kopplat till hur kommunerna idag jobbar med 
väghållning och hur de ser på uppdelningen av ansvar gentemot Trafikverket. Alla kommuner 
anger att de idag är väghållare för gator inom detaljplan. 46% respektive 30% angav även att 
de är väghållare för enskild väg där kommunen äger marken respektive som deltagande i en 
samfällighet.  

 

Figur 5: Enkätfråga 1 - Vilka typer av vägar är Er kommun idag väghållare för? 

Fyra kommuner anger i kommentarsfältet att de frivilligt sköter den enskilda väghållningen i 
vägföreningarnas ställe, ett alternativ som saknades i enkäten. Vidare anger endast 48% av de 
tillfrågade kommunerna att de idag är väghållare för allmän väg, trots att alla tillfrågade 
kommuner är väghållare enligt väglagen. Av de 24 kommuner som angav att de inte var 
väghållare för allmän väg angav 8 kommuner att de varit involverade i övertaganden av 
vägrätten ifrån Trafikverket, något som de facto fodrar att kommunen är 
väghållningsmyndighet.  

Majoriteten av kommunerna, 91%, anger att de ofta eller stundtals arbetar med väghållarfrågor. 
Gällande den nuvarande ansvarsfördelningen mellan Trafikverket(staten) och kommunerna 
anger 59% av kommunerna att de tycker att fördelningen är uppdelad på ett korrekt sätt. 26% 
anser att det finns allmänna vägar/gator där Trafikverket borde överta ansvaret, medan 23% 
anger att det finns allmänna vägar som kommunen borde överta ansvara för. 4 kommuner anser 
att det inom kommunen både finns vägar som kommunen borde överta samt lämna ifrån sig. 
Vidare anger 2 kommuner att det pågår ett arbete med att omfördela ansvaret inom kommunen. 
Det lyfts även fram önskemål från en kommun om en högre grad av flexibilitet i bemötande 
mot befolkningens önskemål i avvägningar rörande ansvarsfördelningen.  
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Figur 6: Enkätfråga 3 - Anser Er kommun att väghållaransvaret mellan stat och kommun är fördelat på ett korrekt sätt inom 
er kommun? 

Kopplat till den av Trafikverket, SKL och REV uppställda målbild gällande hur 
väghållaransvaret bör fördelas känner flertalet kommuner till riktlinjerna samt anser att de är 
korrekta och efterföljd inom kommunen. 20% av kommunerna anger dock att de anser att 
principerna efterföljs mindre bra. Majoriteten av kommunerna tycker även att den principiella 
uppdelningen är korrekt och att den efterföljs inom kommunen. Få kommuner anser dock att 
den principiella uppdelningen är mycket bra. Hur kommunerna ser på och upplever att 
målbilden efterlevs inom kommunen ligger i linje med svaren gällande om kommunerna anser 
att väghållaransvaret är korrekt fördelat inom kommunen. 

 

Figur 7: Frågor kopplat till den av Trafikverket, SKL och REV framtagna målbild för väghållaransvarets fördelning. 

Kopplat till den gemensamma målbilden lyfter flertalet kommuner den enskilda väghållningen 
som i flera kommuner är relativt omfattande. Bl.a. uttrycks det en oro över stadsbidragen till 
den enskilda väghållningens fortlevnad. Vidare poängterar ett par kommuner att Trafikverket 
för tillfället driver fler indragningsärenden än tidigare där de anser att Trafikverket försöker dra 
sig undan från ansvar. Majoriteten av kommunerna, 91%, anger att de ofta eller stundtals arbetar 
med väghållarfrågor. I väghållarfrågor gentemot Trafikverket anser 57% av kommunerna att 
samarbetet fungerar bra medan 33% respektive 4% anser att samarbetet fungerar mindre bra 
eller dåligt. En kommun har inte varit i kontakt med Trafikverket i frågor kopplat till 
väghållning. Det framhävs av två kommuner att relationen varierar i olika situationer. 
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Figur 8: Enkätfråga 5 - Hur anser Er kommun att samarbetet med Trafikverket i frågor kopplat till väghållning och 
väghållaransvar fungerar? 

6.1.2. Kommunen	som	väghållare	för	allmänna	vägar	
Alla de tillfrågade kommunerna är väghållningsmyndigheter enligt väglagen med upprättade 
väghållningsområden. Anledningen till att kommunen valt att vara väghållare för allmän väg 
är relativt jämnt fördelat men där den största andelen anger att rådighet över marken är en den 
främsta anledningen. Ingen av kommunerna anser att de finns en ekonomisk faktor involverad. 
15 kommuner anser att det finns en annan anledning till det kommunala engagemanget. 4 av 
dessa uppger att de inte är väghållare för allmänna vägar medan 5 kommuner inte vet 
bakgrunden till det kommunala engagemanget i den allmänna väghållningen. En ytterligare 
anledning som framhävs bland kommentarerna är att möjliggöra kommunal exploatering. 
Något som i övrigt framhållits i enkäten är att kommunerna poängterar den ekonomiska 
belastning som följer av det allmänna väghållaransvaret.    

 

Figur 9: Enkätfråga 6 - Vilken är den främsta anledningen till att Er kommun valt att vara egen väghållare för allmänna 
vägar? 

Vidare ställdes frågor kring vilken kunskapsnivå som kommunerna ansåg att de har kopplat till 
väghållning av allmänna vägar. Majoriteten, 65% anser att de har tillräcklig kunskap om vad 
det innebär att vara väghållare för en allmän väg med vägrätt enligt väglagen och vad 
kommunalt väghållningsområde innebär. Vidare anser 63% av kommunerna att de känner till 
den övergripande processen för hur förändring av väghållaransvaret för allmänna vägar går till. 
Ca 20 % av kommunerna svarar ”Vet ej” för såväl vilken kunskap de anser de har samt hur 
förändringar i väghållarskapet går till. 
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Figur 10: Till vänster: Enkätfråga 7 - Känner Er kommun till den övergripande processen för hur förändring av 
väghållaransvaret för allmänna vägar går till? 
Till höger: Enkätfråga 8 - Känner Er kommun att ni har tillräcklig kunskap om vad det innebär att vara väghållare för en 
allmän väg (vägrätt med stöd av Väglagen) och vad kommunalt väghållningsområde innebär? 

Flertalet kommuner kommenterar att de har viss grundläggande förståelse men att fördjupad 
kunskap är efterfrågad samt att det finns stora variationer i kunskapsnivån mellan kommunens 
olika förvaltningar. En kommun efterfrågar specifikt mer information kring kommunens roll 
som väghållningsmyndighet och möjligheten till för kommunen att planlägga enligt väglagen. 
Kunskapen inom kommunerna har i enkäten ingen tydlig korrelation med längden 
respondenterna uppger att de arbetet med väghållarfrågor.  

De 63% av kommunerna som uppger sig ha god kunskap kring hur förändringar av 
väghållaransvaret funkar har 61% varit involverad i en förändring tidigare. Samtidigt har endast 
40 % av de totalt 35% av kommunerna som uppger att de inte har tillräckligt med kunskap eller 
inte vet endast varit involverad i en förändring av väghållaransvar.  Av de 65% kommuner som 
uppger att de har god kunskap om kommunala väghållningsområden har 53% varit involverad 
i en eller flera fall med förändrat väghållaransvar. Av dessa kommuner uppger vidare 81% att 
de i förändringen tillämpat väghållningsområde. Motsvarande siffra för kommuner som uppger 
att de inte har tillräckligt med kunskap har 56% varit involverad i en förändring, men endast 
56% uppger att de tillämpat kommunala väghållningsområden.  

6.1.3. Övertagande	av	väghållaransvaret	ifrån	Trafikverket	
25 av de 46 svarande kommunerna, ca 54%, har varit involverade i ett övertagande av 
väghållaransvaret för allmän ifrån Trafikverket. Detta motsvarar totalt 25 av de fullständigt 
svarande kommunerna. 35% har inte varit involverade i övertaganden och 5 kommuner vet ej.  

Vägens funktion ändrades till följd av kommunal exploatering  9 
Vägens funktion ändrades till följd av samhällsutveckling (vägen ökade i lokal 
betydelse)  9 

Vägens funktion ändrades till följd av ny- eller ombyggnad av allmän väg  9 

Annat, ange i så fall vad  6 
Tabell 3: Enkätfråga 12 -  I vilket/vilka sammanhang har övertagande av väghållaransvar. 

Den vanligaste situationen i vilken kommunen övertagit tidigare allmän väg ifrån Trafikverket 
är annars jämnt fördelat mellan kommunal exploatering, ändring av vägens funktion och som 
en följd av tillkomsten av ny allmän väg. Andra situationer där ett kommunalt övertagande har 
varit aktuellt är där Trafikverket drar in kortare stickvägar, renodling av principen stad – land 
samt där kommunen önskat underlätta utbyggnaden av kommunalt VA. En kommun uppger att 
ett kommunalt övertagande kommit till följd av påtryckningar ifrån Trafikverket genom 
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tillämpning av indirekta tvångsmedel. Efter det att kommunen initialt nekat ett övertagande 
upphörde Trafikverket med vägunderhållet varpå klagomål inkom till kommunen, vilket 
indirekt tvingade kommunen till att överta väghållaransvaret. 

Det vanligaste juridiska tillvägagångssättet att överföra en tidigare allmän statlig väg till 
kommunal väghållning är överlåtelse av vägrätten genom ändring av det kommunala 
väghållningsområdet. I 6 kommuner har tidigare allmän väg övertagits genom upprättande av 
ny detaljplan. 2 kommuner anger att de inte vet hur övertagandet gick till och för en kommun 
var det aktuellt att väg övertogs både genom ändring av väghållningsområdet samt upprättande 
av ny detaljplan. 

Kommunen upprättade detaljplan och ianspråktog marken för gata enl. PBL  6 
Det kommunala väghållningsområdet ändrades (Kommunen övertog 
vägrätten)  18 

Kommunen förvärvade vägmarken  2 

Vägmarken var redan tidigare planlagd med kommunalt huvudmannaskap  5 

Annat, ange i så fall hur, 3 
 Tabell 4: Enkätfråga 10 - Om Er kommun varit involverade i flera övertaganden. Vilket har varit det 
juridiskt vanligaste sättet att överta väghållaransvaret?  

Bland de 13 kommuner som varit involverade i fler än ett fall av övertagande har det vanligaste 
sättet att överta det juridiska ansvaret för vägen varit ändring av det kommunala 
väghållningsområdet (46%), följd av att detaljplan upprättas och marken ianspråktas som gata 
(30%). I 5 av de 6 kommuner som övertagit allmän väg som gata i ny detaljplan har den 
vanligaste anledningen till övertagandet varit till följd av kommunal exploatering. I en kommun 
har tidigare allmän väg ianspråktogs som gata i ny detaljplan till följd av vägen ökade i lokal 
betydelse.  

 

Figur 11: Enkätfråga 14 - Utgick någon form av ersättning i samband med övertagandet? 

I samband med iståndsättningen av överlämnandet har det i 52% av fallen varit aktuellt med 
någon form av ersättning där den vanligaste ersättningen är att en fysisk åtgärd genomförs. Två 
kommuner tydliggör att de fysiska åtgärderna kommer som en följd av en tidigare gemensam 
besiktning där Trafikverket rustat upp vägen inför överlämning. En kommun uppger att de såg 
möjligheten till kommunal exploatering som en form av kompensation. I en kommun har det 
varit aktuellt med både ekonomisk ersättning och fysisk åtgärd.  
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Slutligen ställdes som öppen frivillig fråga hur kommunerna upplevde processen för 
övertagande av väghållaransvaret. Flertalet av kommentarerna är positiva där processen har 
fungerat bra och bl.a. beskrivs som enkel och smidig. Det påpekas även att det varierar beroende 
på typen av fall, där indragningsärenden beskrivs som längre och mer komplicerade än 
förändringar i det kommunala väghållningsområdet.  En kommun ansåg att det var en lång och 
komplicerad process. En kommun anser att enbart Trafikverket kan inneha väg med vägrätt och 
att kommunen övertar vägen genom särskilt upprättat avtal utan tillämpning av 
anläggningslagen. 

6.1.4. Överlämnande	av	väghållaransvaret	till	Trafikverket	
Endast 5 av de 46 svarade har varit involverade i ett överlämnande av en allmän väg till 
Trafikverket. 10 kommuner vet ej i fall det genomförts ett överlämnande under de senaste 10 
åren.  En av kommunerna framför att de ej får lämna över väg/gata till Trafikverket utan löser 
det istället genom särskilda driftavtal med Trafikverket.  

 

Figur 12: Fråga 17 - I vilket/vilka sammanhang har överlämnande av väghållaransvaret varit en aktuell fråga för Er 
kommun? 

Den vanligaste anledningen till överlämnandet har i de få fallen varit jämnt fördelat mellan att 
vägens funktion ändrades efter ny- eller ombyggnation av kommunal gata, och att vägen till 
följd av en samhällsutveckling fått en ökad regional betydelse och därmed för den allmänna 
samfärdseln. I ett av fallen blev överlämnande till Trafikverket aktuellt till följd av utebliven 
kommunal exploatering. I en av kommunerna var det både en samhällsutveckling samt en 
ombyggnation av gata som föranledde överlämnande. Överlämnande var i en kommun aktuellt 
i samband med en större kommunal översyn där kommunen och Trafikverket bytte vägar med 
varandra. 

I 2 av de aktuella överlämningsfallen var det aktuellt med att kommunen vid överlämnande 
ersatte Trafikverket med diverse fysiska åtgärder, ex. ny beläggning. En av kommunerna anger 
att någon ersättning inte utgick, medan en annan inte vet om kommunen blev kompenserad. I 
inget av fallen utgick ekonomisk kompensation.  
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6.2. FALLSTUDIER	KRING	FÖRÄNDRINGSÄRENDEN	
Som en del av arbetet har ett antal mindre fallstudier rörande förändring av väghållaransvaret 
mellan kommun och Trafikverket genomförts. Syftet med fallstudierna är att exemplifiera och 
ge insikt i de ofta komplexa frågeställningar som uppkommer i situationer där förändringar i 
väghållaransvaret varit aktuellt. Urvalet av de olika fallen är baserat på ett utdrag av de ärenden 
som berört förändringar kring väghållaransvaret mellan kommun och Trafikverket under de 
senaste 4 åren för att underlätta insamlandet av information. I urvalet av de tre olika fallen har 
så stor spridning som möjligt mellan fallen eftersträvats, i syfte att ge en sådan heltäckande bild 
som möjligt. Bland annat har skillnader mellan fallen i juridiska tillvägagångssätt, 
omständigheter kring initiering och övriga intressanta aspekter i processen eftersökts. I 
sammanhanget är det dock viktigt att poängtera att varje fall är unikt och därmed inte 
automatiskt är gällande för andra likartade fall.  

Nedan presenteras tre fall och som är baserade dokumentation ifrån de olika fallen samt mindre 
kompletterande intervjuer med berörda personer på respektive kommun och på Trafikverket. 
De olika förändringsärenden som valts ut för fallstudier är ett fall där en förändring aktualiserats 
i samband med anläggandet av ny allmän väg i Målilla, ett fall gäller en ändring och utökning 
av det befintliga kommunala väghållningsområdet i Gävle, samt ett fall där Eksjö kommun 
ianspråktagande en tidigare allmän väg som gata i Ingatorp. 

6.2.1. Indragning	av	väg	från	allmänt	underhåll	–	Målilla,	Hultsfreds	kommun	
I samband med byggande av en ny sträckning av väg 23/47 i Målilla, Hultsfreds kommun, 
aktualiserades år 2010 frågan kring den gamla stäckningen av vägen (idag väg 682). Som en 
följd av den nya förbifarten bedömdes vägen inte längre nödvändig för den allmänna 
samfärdseln och en indragning av vägen från allmänt underhåll blev aktuellt. Innan indragning 
initierades inledde Trafikverket en diskussion med kommunen gällande ett eventuellt 
kommunalt övertagande av vägen då den till karaktären är större och ligger i anslutning till 
andra planlagda områden. Då vägen inte sedan tidigare var planlagd föreslog Trafikverket för 
Hultsfreds kommunen att ett nytt kommunalt väghållningsområde bildas runt Målilla och att 
kommunen därmed kunde överta vägrätten för vägen och därmed undvika 
planläggningskostnaderna. Kommunen motsatte sig dock förslaget och Trafikverket drev 
därefter vidare ärendet som ett indragningsfall. I april 2011 tog Trafikverket beslut som 
indragning och i september 2015 fattade regeringen beslut i frågan efter det att ärendet 
överklagats, varpå vägrätten upphörde. Del av den tidigare väg 23/47 blev undantagen från 
indragning med anledning av att vägen leder till en kyrka med begravningsplats, vilket kan 
klassas som allmän inrättning (se Figur 13). Då vägen sedan tidigare inte var planlagd påkallade 
Trafikverket en anläggningsförrättning i november 2015 i vilken ansvaret för vägen skulle 
fördelas (Trafikverket Region Syd, 2011). Anläggningsförrättningen pågår fortfarande under 
våren 2018.  
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Figur 13: Karta över Målilla kyrkby. Lila linje: Aktuell sträck för indragning (tidigare väg 23/47). Röd linje: Ny anlagd 

allmän väg. Blå linje: Sträcka av väg tidigare väg 23/47 som undantagits från indragning.  

Inledningsvis hanterades frågan i vägprojektet men separerades efter ett tag i ett eget 
indragningsärende för att undvika förseningar. I samband med beslutet om vägens indragande 
och under pågående förrättning uppstod ett lokalt motstånd inom Målilla samhälle bland 
berörda fastighetsägare. I samband med detta återupptogs, på initiativ av kommunen, en 
diskussion mellan kommunen och Trafikverket dör dialogen sedan som tog fart 2017 i samband 
med att förrättningsprocessen påbörjades. Från kommunens sida har det i diskussionen med 
Trafikverket framförts önskemål om att pågående förrättningen pausas eller avbryts och att 
kommunen istället blir väghållare genom upprättande av detaljplan. Detta ser kommunen som 
den mest lämpliga och samhällsekonomiskt effektiva lösningen. Dock uppger kommunen att 
då dem själva inte initierat förändringen, inte heller är villiga att bekosta detaljplanläggningen 
av vägen samt dess ombyggnad till gatustandard. Önskan om att vägen blir gata motiveras 
delvis ur den aspekt att kommunen ser en risk i att vägen i befintligt skick fortsatt nyttjas som 
genomfartsled. Det är efter vägrättens indragande även det enda sättet för kommunen att bli 
väghållare för hela vägen. Att Trafikverket bör bekosta detaljplaneläggning och ombyggnad 
anser kommunen motiverat ur en samhällsekonomisk synpunkt då detta endast innebär en 
engångskostnad för Trafikverket. Nuvarande tillvägagångssätt innebär dock att Trafikverket 
dels får stora förrättningskostnader samt kostnader för det årliga bidrag om 80% av kostnaderna 
för väghållningen som betalas till enskilda väghållare. I de fall kommunen övertar vägen som 
gata upphör Trafikverkets kostnader helt efter genomförda åtgärder, och kopplat till detta 
förstår kommunen inte Trafikverket då de anser sig erbjuda en samhällsekonomiskt bättre 
lösning. Rent ekonomiskt menar kommunen att nuvarande lösning, där vägen omvandlas till 
enskild väg, är mer ekonomisk för kommunen där den ekonomiska belastningen på sikt blir 
mindre till följd av de statliga bidragen (Tjänsteperson Hultsfred kommun. Personlig 
kommunikation., 24 maj 2018). Trafikverket bemöter argumentet med att man enligt dagens 
regelverk inte har möjlighet att ekonomiskt kompensera kommuner, utöver ersättning för vad 
en vanlig vägupprustning skulle kosta Trafikverket. Att Trafikverket skulle bekosta 
detaljplaneläggning menar man ligger utanför Trafikverkets mandat och uppdrag. Det står dock 
kommunen fritt lägga den erhålla ersättningen på en detaljplaneläggning eller vad än 
kommunen önskar (Tjänsteperson Trafikverket Region Syd. Personlig kommunikation., 15 maj 
2018).  
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Utöver en ekonomisk belastning framhåller de enskilda fastighetsägarna starkt i debatten kring 
väghållaransvaret att de inte vill inneha något juridiskt ansvar för vägen. Från tjänstemannanivå 
inom kommunen tror man att det finns en risk att politiken under kommande valår ger vika i 
förhandlingarna kring väghållaransvaret för vägen och går med på att bekosta planläggning och 
kommunalt övertagande av vägen. Något som man på tjänstemannanivå ser som en risk då 
liknande fall i framtiden kan komma att få likartade utfall (Tjänsteperson Hultsfred kommun. 
Personlig kommunikation., 24 maj 2018).   

Att avbryta förrättning är det något Trafikverket vill undvika då vägen efter indragning formellt 
är enskild väg, varpå utebliven förrättning eller kommunalt övertagande blir utan juridisk 
väghållare. Trafikverket hänvisar till ett liknande fall vid intilliggande f.d. väg 686 som efter 
avbruten förrättning än idag saknar egentlig juridisk väghållare. Från Trafikverket var avsikten 
från början att hela vägsträckan skulle övergå till kommunen i syfte att få en rationellt avgränsad 
väghållning. Dock innebär det faktum att vägen blir enskild och att kommunen inte vill ta över 
vägen, att Trafikverket fortsatt måste underhålla vägen fram till kyrkan som utgör en allmän 
inrättning som ska vara allmänt tillgänglig. Något som tyvärr innebär att väghållningen inte blir 
så samhällsekonomiskt ordnad som annars vore möjligt  (Tjänsteperson Trafikverket Region 
Syd. Personlig kommunikation., 15 maj 2018).  

Processen överlag mellan Trafikverket och kommunen anser kommunen, trots 
omständigheterna, fungerat bra. Inom kommunen upplever man dock att det finns en viss 
osäkerhet inom Trafikverket kring den uppkomna situationen. Kommunen uppger vidare att 
man upplever en splittring inom Trafikverket där den regionala driften upplevs mer flexibla 
medan Trafikverket centralt bara bedriver ärendet enligt regelboken och inte visar någon 
flexibilitet i hanteringen.  

Med anledning av att vägrätt för vägen dragits in har möjligheten att juridiskt överta vägrätten 
genom upprättande av kommunalt väghållningsområdet försvunnit. Kommunen uppger att de 
inledningsvis var villig att överta vägen med vägrätt, dock uppger man att dåvarande 
ersättningsnivåer varit orimliga för kommunen. För kommunen har det inte spelat någon roll 
på vilket juridiska sätt kommunen övertar vägen. Idag ser istället Trafikverket tre möjliga 
lösningar i fallet. Antingen att vägen efter upprättad detaljplan blir gata med ett kommunalt 
huvudmannaskap, att vägen blir enskild med en gemensamhetsanläggning som väghållare, eller 
att vägen delas upp och att en del blir gata medan en del blir enskild väg. Kopplat till båda 
parters ståndpunkt är det troligaste resultatet att förrättningen fullföljs där väghållaransvaret 
hamnar på en gemensamhetsanläggning. Att vägen inte överlåts till kommunen med vägrätt 
anser Trafikverket idag är korrekt. På frågan varför det initialt föreslogs svarar Trafikverket att 
man stundtals förbiser det faktum att en väg som överlåts till kommun med vägrätt inte alltid 
uppfyller kraven för allmän väg som ska vara av vikt för den allmänna samfärdseln. 
Anledningen till detta är att tillvägagångssättet är enklare och smidigare där kostnader för 
detaljplaneläggning kan sparas. Trafikverket uppger dock att man internt i dessa fall ofta gör 
tolkningen att en väg fyller en funktion för den lokala inre samfärdseln. Dock innebär detta inte 
att man i fallet Målilla på nytt skulle kunna upplåta vägrätt (Tjänsteperson Trafikverket Region 
Syd. Personlig kommunikation., 15 maj 2018).  
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Allmänt kring avvägningen i kommunalt och statligt väghållaransvar uppger kommunen att 
man har full förståelse för det arbete som Trafikverket bedriver och håller med om principen 
kring renodling av ansvar. Exempelvis i fall där en kortare väg dras in anser kommunen det är 
solklart att Trafikverket inte bör vara väghållare. Dock ser Hultsfreds kommun att problem lätt 
uppstår kopplat till hanteringen där man anser att dagens system vid förändrat väghållaransvar 
gör det svårt för båda parter att bli nöjda av utfallet. I fallet Målilla och andra fall där förbifarter 
byggs och som innebär en väg blir något längre, bör det ligga i Trafikverkets intresse att vägen 
nyttas och att inte den äldre fortsätter användas för att den är kortare. Ett sätt att säkerställa 
detta vore att bygga om vägen till gatustandard (Tjänsteperson Hultsfred kommun. Personlig 
kommunikation., 24 maj 2018, Tjänsteperson Trafikverket Region Syd. Personlig 
kommunikation., 15 maj 2018). Kunskapen kring kommunala väghållningsområden inom 
kommunen uppges utöver en grundläggande förståelse vara små. I väghållningen gör 
kommunen vidare ingen skillnad på gata och allmän väg utan hela vägnätet betraktas utan 
hänsyn till den juridiska typen av väg.  

6.2.2. Ändring	av	det	kommunala	väghållningsområdet	–	Gävle,	Gävle	kommun	
Inom Gävle kommun omfördelades 2016 väghållaransvaret mellan stat och kommunen för ett 
antal vägar. Frågan om förändrat väghållaransvar aktualiserades i samband med Trafikverkets 
genomförande av RäV-programmet, inom vilket ett av delprojekten gått ut på att undersöka 
befintliga kommunala väghållningsområden och utreda eventuella utökningar och förändringar. 
Efter att en översyn inom kommunen genomförts undertecknade Trafikverket och Gävle 
kommun i september 2016 ett avtal om förändrad ansvarsfördelning inom kommunen. Gävle 
kommun övertog i och med detta ansvaret för en del av väg 563 mellan Hamnleden och 
Utvalsnäs genom att det kommunala väghållningsområdet utökades norrut. Vägen besiktigades 
och överlämnades därefter i befintligt skick utan iståndsättning från Trafikverkets sida trots 
behov av upprustning. Anledningen till detta var den pågående nybyggnationen och 
exploateringen kring den övertagna vägen. Samtidigt övertog Trafikverket ansvaret för del av 
väg 583 och 563 (Hamnleden) samt 3 cirkulationsplatser och en ramp ifrån kommunen. Även 
i detta fall överlämnades vägen i befintligt skick utan upprustning från kommunens sida. 
Kostnaden för genomförda besiktningar och inventeringar belastade Trafikverket (Trafikverket 
Region Mitt, 2017).  

Initialt vid initiering av översynen föreslog Trafikverket att väghållningsområdet skulle 
utvidgas norr om Gävle och att del av allmän väg där borde övergå till kommunal väghållning.  
Kommunen ställde sig positiva till förändringen då vägen låg i anslutning till bostadsområden 
med nya pågående exploateringar (Tjänsteperson Trafikverket Region Mitt. Personlig 
kommunikation., 16 maj 2018). Gävle kommun uppger att man under flera års tid arbetat aktivt 
med väghållarfrågor och förslog då i samband med översynen att väghållaransvaret för 
huvudleden till Gävle hamn (Hamnleden) borde övergå till staten då man ansåg att den fyller 
mer än ett lokalt behov. När kommunen tog upp detta i förhandlingarna ställde sig Trafikverket 
positiva till att överta Hamnleden och i efterhand uppger båda parter att de är väldigt nöjda med 
omfördelningen av väghållaransvaret och att resultatet har lett till en rationellt bättre avgränsad 
ansvarsfördelning. I ärendet utgick inga ersättningar, något båda parter anser var korrekt då alla 
vägar som fick ändrad väghållare var i dåligt skick (Tjänsteperson Gävle kommun. Personlig 
kommunikation., 21 maj 2018).   
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Processen i stort uppger båda parter var bra där förslagen som löpande lyftes fram av båda 
parter föll sig naturliga och att det därmed inte uppstod några konflikter. En av anledningarna 
till det goda samarbetet mellan parterna genom hela processen tror kommunen beror på att man 
i detta fall fick en motprestation och inte endast belastades med väghållaransvarsövertagande. 
Övertaganden är annars normalt förknippat med stora kostnader för en kommun och som de 
inte erhåller ekonomisk kompensation för. Vidare tror båda parter att en av framgångarna ligger 
i att ansvarig från kommunens sida tidigare arbetat vid Trafikverket och var väl insatt i denna 
typ av frågor och de utgångspunkter Trafikverket jobbar efter. En aspekt som kommunen 
trycker på kopplat till processen och det lyckade resultatet av förändringen är den stora vikt 
som löpande lades vid att tydliggöra avgränsningarna mellan kommun och stat, samt att 
utförliga besiktningar av vägar och tillhörande anordningar gjordes. Detta skapade en stor 
tydlighet och man bedömer att framtida uppföljningar och efterlevnad kommer underlättas till 
följd av de tydliga avgränsningarna. För Trafikverkets del uppger man att detta bidragit till den 
rationalitet som blev resultatet av förändringen. Vidare uppger Trafikverket att ärendet har fört 
med sig många lärdomar, framförallt kring besiktningarna där olika kompetenser inom 
myndigheten var involverade och samordnades. Gävle var ett av de första fallen där 
besiktningar i större omfattning tillämpades och som en följd av det goda samarbetet träffar nu 
Trafikverket tillsammans med Gävle kommun andra kommuner för att inspirera och utbyta 
erfarenheter i liknande frågor.  

Vid förändring av det juridiska ansvaret för vägarna ändrades det kommunala 
väghållningsområdet och där parterna bytte vägrätter med varandra. Båda parter anser att det i 
detta fall var den bästa lösningen och att exempelvis ett kommunalt övertagande med detaljplan 
aldrig var aktuellt. En av de anledningar till att ett övertagande som gata aldrig var aktuellt för 
kommunen var att vägarna till sin karaktär primärt ledde trafik till och från bostadsområden. 
Kunskapen om de kommunala väghållningsområdena inom kommunen menar man vidare är 
relativt låg och väldigt personberoende. Man ser vidare stora vinningar i en ökad kompetens 
och framhåller att Trafikverket borde bli bättre med att framhålla vinsterna med att överta 
allmänna vägar med vägrätt samt att inför ett kommunalt övertagande informera kommunen 
om vad det innebär att vara väghållare för allmän väg. Ett förslag på hur en bra dialog kan 
uppnås tidigt i förhandlingarna är att Trafikverket är tydliga med vilka kompetenser som 
efterfrågas i fallet och att en gemensam förståelse för frågeställningen erhålls tidigt 
(Tjänsteperson Gävle kommun. Personlig kommunikation., 21 maj 2018).  

Generellt gällande avgränsningen mellan statligt och kommunalt väghållaransvar anser 
kommunen att den part som vinner mest på att inneha en specifik vägsträcka bör vara 
väghållare. Större övergripande vägar i tätorter anser man i enlighet med gällande princip att 
Trafikverket borde ansvara för, men att staten inte borde vara väghållare för kortare 
avsticksvägar. Sen framhäver kommunen att det är skillnad på vad som kan anses rationellt 
korrekt, och vad som är möjligt utifrån kommunernas ofta ansträngda budgetar (Tjänsteperson 
Gävle kommun. Personlig kommunikation., 21 maj 2018). Trafikverket anser att det nu 
pågående arbetet med renodling och rationalisering av ansvaret inom kommuner är positivt. De 
framhäver vidare viken av att fler kommuner förordnas som väghållningsmyndigheter för att 
underlätta framtida förändringar i det allmänna vägnätet då det annars är en lång process 
(Tjänsteperson Trafikverket Region Mitt. Personlig kommunikation., 16 maj 2018).  
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Som väghållningsmyndighet tar inte Gävle kommun någon aktiv roll och de kommunala 
väghållningsområdena används endast för att inneha och förändra ansvaret för allmänna vägar. 
I den löpande väghållningen tillämpar kommun ingen skillnad mellan allmän väg och gata, utan 
istället utgår man ifrån interna kriterier om prioriteringar och så vidare. Kommunen framhåller 
att den senaste tidens omfördelningar i väghållaransvaret mellan kommunen, Trafikverket och 
enskilda fastighetsägare rört till begreppen och att detta gjort det svårt för kommunen att hålla 
isär begreppen enskild väg, allmän väg och gata. Att styra upp detta med nuvarande system 
menar man skulle kräva stora arbetsinsatser, framförallt med tanke på att kommunerna hänvisas 
till detaljplanläggning och att vara väghållare för gata (Tjänsteperson Gävle kommun. Personlig 
kommunikation., 21 maj 2018).  

6.2.3. Ianspråktagande	med	detaljplan	–	Ingatorp,	Eksjö	kommun	
Inom Ingatorp i Eksjö kommun ingick tidigare väg 1039.2 (Kyrkogatan) i det statliga vägnätet. 
År 2014 initierades en ändring av väghållaransvaret av kommunen i samråd med Trafikverket. 
Kommunen hade identifierat en konflikt med tung trafik som nyttjade Kyrkogatan som genväg 
mellan Brogatan och Storgatan, som tillsammans bildar en triangel i centrala delar av Ingatorp 
(se Figur 14). Kyrkogatan var trång och osäker med mycket trafik, varpå kommunen önskade 
stänga av delar av vägen samt genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Då Trafikverket inte 
hade för avsikt att vidta åtgärder längs med vägen önskade kommunen istället att överta den. 
Då vägen saknade betydelse för det övergripande vägnätet i och med att möjligheten att åka 
runt ansågs konsekvenserna av indragning från allmänt underhåll som försumbar och av ringa 
betydelse för bygden. Eksjö kommun hade i samband med indragningsärendet upprättat en ny 
detaljplan för området där det tidigare enskilda huvudmannaskapet ändrades till kommunalt. I 
samband med indragning av vägen innebar det att kommunen övertog vägen enligt plan- och 
bygglagen. Detaljplanen vann laga kraft i april 2015 och i oktober 2015 tecknade Eksjö 
kommun och Trafikverket avtal om förändrat väghållaransvar. Vägen togs över av Eksjö 
kommun i befintligt skick och ingen särskild ersättning utgick (Trafikverket Region Syd, 2016).  

 
Figur 14:Karta över väg 1039.2 i Ingatorp. Väg aktuell för indragning i blått. (Statligt vägnät i rätt) 

När Eksjö kommun i det första steget föreslog ändringen för Trafikverket bemöttes det väl då 
det i området fanns alternativa vägar i det statliga vägnätet. Kommunen framhäver att man i 
sammanhanget även hade långtgående planer på att förbättra den tredje korsningen mellan de 
kvarvarande statliga vägarna, varpå kommunen förberedde och köpte in mark. Detta fick 
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kommunen dock inget gehör för hos Trafikverket som ännu inte planerat in en förbättring av 
krossningen (Tjänsteperson Eksjö kommun. Personlig kommunikation., 16 maj 2018).  

Processen framhäver båda parter var bra och okontroversiell. Eksjö kommun tycker dock att 
processen var väldigt administrativ med långa beslutsgångar, trots den relativt lilla ändring som 
detta ärende avsåg. Här framhåller kommunen att processen för åtminstone mindre åtgärder bör 
kunna effektiviseras. Vidare anser kommunen att det vore önskvärt om Trafikverket i större 
utsträckning kunde släppa in andra aktörer på sina anläggningar. Kommunen tror här att det 
finns stora samhällsekonomiska vinster att göra i form av Trafikverket kan bli av med mindre 
små kostnader som kommunerna vill få gjort och är villiga att betala för. Idag anser man att det 
är väldigt ineffektivt och att kommunen måste invänta Trafikverket. Från kommunens sida 
framhåller man, kopplat till fallet i Ingatorp, att kommunen vore beredd att gå in och bekosta 
ombyggnationen av den statliga korsningen som tidigare var aktuell för ombyggnad mellan 
Storgatan och Brogatan (Tjänsteperson Eksjö kommun. Personlig kommunikation., 16 maj 
2018). 

Båda parter anser att ändringen resulterade i en korrekt och rationellt avgränsad väghållning. 
Kommunen uppger att man i området redan hade en väghållningsorganisation och att den 
mindre tillkommande vägen inte belastade kommunen i allt för stor utsträckning. Att ingen 
ersättning utgick i samband med det kommunala övertagandet anser kommun kan diskuteras 
då kommunen övertar kostnaderna från Trafikverket. Dock nämner kommunen att det i 
sammanhanget inte fanns någon öppning för ersättning, framförallt med tanke på att ärendet 
initierades av kommunen.  

Varför planläggning valdes i sammanhanget framhåller kommunen är för att man i 
sammanhanget ville passa på att tillföra byggrätter till området utöver att få möjligheten att 
reglera trafiken som nyttjar vägen (Tjänsteperson Eksjö kommun. Personlig kommunikation., 
16 maj 2018). Kopplat till val av metod anser även Trafikverket att gata i denna situation var 
lämpligare då en allmän väg måste vara öppen för den allmänna samfärdseln. Då det i detta fall 
från kommunens sida var önskvärt att begränsa trafiken så skulle detta rent juridiskt inte varit 
möjligt om kommunen övertog vägrätten. Som kommunal gata är möjligheterna att begränsa 
användningen större.  

I fallet har den tidigare vägen övergått till kommunen genom indragning av allmän väg enligt 
väglagen och sedan upplåtelse som gata enligt PBL. Motsvarande resultat hade även uppnåtts 
om det kommunala väghållningsområdet ändrades, genom att vägrätten automatiskt upphör vid 
kommunalt innehavande inom område med detaljplan. Varför indragning valdes i detta fall 
menar Trafikverket är för att processen i sammanhanget var lättare då det sedan tidigare inte 
fanns något väghållningsområde kring orten, samt att kommunen tills övertagandet kunde ha 
en detaljplan klar. Att det i fallet Ingatorp blev indragning menar man även är mer korrekt, även 
om utfallet med upprättande av ett väghållningsområde i slutändan hade blivit likadant. I fallet 
upprättades även ett avtal om övertagande, något som egentligen inte fodras för 
indragningsärenden. Dock framhåller Trafikverket att det endast är i syfte att fungera som en 
intention om hur överlämnandet ska gå till, och att det egentligen saknar juridisk giltighet 
(Tjänsteperson Trafikverket Region Syd. Personlig kommunikation., 15 maj 2018). 
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Allmänt kring avvägningen mellan statligt och kommunalt väghållaransvar tycker kommunen 
att den inom kommunen är god. Dock uppger kommunen att de har mycket enskilda vägar och 
att det finns en rädsla för hur det i framtiden blir med de statliga bidragen, något som potentiellt 
skulle komma att få stora konsekvenser för kommunen. Kring de kommunala 
väghållningsområdena är det inget kommunen är medveten om eller arbetar aktivt med.  I den 
vardagliga väghållningen görs ingen skillnad på kommunens gator och allmän väg.   
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7. RESULTAT	OCH	ANALYS	

7.1. STATLIGT	OCH	KOMMUNALT	VÄGHÅLLARANSVAR	
Dagens gällande regelverk kopplat till statligt och kommunalt väghållaransvar för allmänna 
vägar bygger i grunden på det regelsystem som arbetades fram 1944 i samband med de 
allmänna vägarnas förstatligande. Väghållaransvaret för de allmänna vägarna fördelades då 
mellan staten och dåtidens städer, en uppdelning som idag är gällande mellan staten och 
Sveriges kommuner. Städer och kommuner har genom historien i olika utsträckning alltid varit 
involverad i den allmänna väghållningen. Denna utveckling har hängt samman med såväl den 
tekniska utvecklingen på området som utvecklingen i samhället generellt, exempelvis bilens 
intåg i början av 1900-talet och de olika kommunreformerna under 1800–1900 talen.  

Sedan 1980-talet har kommunernas roll i den allmänna väghållningen förändrats och ökat i 
omfattning. Detta har motiverats ur en samhällsekonomisk aspekt där det ansetts motiverat att 
kommunerna är primär väghållare i tätort, medan staten är väghållare för det övergripande 
vägnätet. Den principiella målbilden som berörts i arbetet för hur väghållaransvaret idag ska 
vara fördelat togs fram 2013 men bygger till största delen på de avvägningar som gjordes under 
80-talet. I enkätstudien framhåller kommunerna en generell positiv inställning till den 
principiella målbilden och att kommunen är väghållare för allmän väg i tätort. 78% av de 
tillfrågade kommunerna uppger att de känner till den uppställda målbilden samtidigt som 
majoriteten av kommunerna även anser att målbilden kopplat till det statliga och kommunala 
väghållaransvaret är korrekt och till största delen efterlevs inom kommunen. Resultatet är mer 
positivt än väntat där få kommuner anser att den principiella uppdelningen är dålig eller mindre 
bra, samtidigt anser hela 17% av kommunerna anser att målbilden är mycket bra. Trots denna 
relativt positiva inställning anser samtidigt hela 40% av kommunerna att en eller flera ändringar 
i ansvarsfördelningen inom kommunen borde genomföras. Detta skulle potentiellt kunna peka 
på att kommunerna överlag är nöjd med den nuvarande fördelningen inom kommunen, förutom 
att mindre justeringar är önskvärda. Under intervjuerna nämner samtliga kommuner att den 
principiella avvägningen kring statligt och kommunalt väghållaransvar i grunden oftast är 
korrekt och i stort efterlevs inom respektive kommunen. Gävle kommun understryker dock att 
den parten som har störst nytta av att inneha en specifik väg även bör vara väghållare. Vidare 
poängterar Gävle kommun att, även om en viss fördelning principiellt kan anses korrekt, så 
innebär det samtidigt en stor belastning på den kommunala ekonomin. En belastning som 
framförallt kan antas betungande vid övertaganden av större vägar där incitamenten i 
sammanhanget ofta kan upplevas som små. Detta framhävs även av Målilla kommun som anser 
att incitamenten för kommunen idag oftast är för små och att kommunerna på något sätt borde 
bli ekonomiskt kompenserade för sitt allmänna väghållaransvar. 

I enkätundersökningen framhåller kommunerna att de primära incitamenten till att kommunen 
idag är väghållare för allmän väg är egen rådighet över marken och samordningsfördelar. Ingen 
kommun anger att det finns en ekonomisk faktor till att kommunen är väghållare för allmänna 
vägar. 17% anger att anledningen till att kommunen är allmän väghållare är påtryckningar ifrån 
Trafikverket, något som i grunden kan tänkas bero på samhällsekonomiska vinster. Kopplat till 
kommunala övertagandet framhåller Trafikverket idag primärt de samhällsekonomiska 
vinsterna som kommer kommunen och samhället tillgodo. Exempel kan vara kommunala 
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tidsvinster vid egen rådighet över mark, samordningsfördelar vid exploatering och en större 
bestämmanderätt i förvaltningen av vägen. Samhällsekonomiskt effektiva förändringar i 
väghållaransvaret leder även till en hållbar utveckling. Under intervjuerna framhålls dessa 
vinster dock inte i någon större omfattning, samtidigt som den negativa ekonomiska 
belastningen från kommunen tydligt framhålls. Detta skulle antingen kunna bero på en 
okunskap kring de samhällsekonomiska vinsterna, eller att de inte värdesätts av kommunerna.  

Trots de av Trafikverket framhållna samhällsekonomiska vinsterna som följer av ett kommunalt 
väghållaransvar inom tätorter så har det sedan början av 90-talet endast tillkommit tio 
kommunala väghållningsmyndigheter. Detta trots ett aktivt arbete från Trafikverkets sida. Detta 
tyder på att incitamenten som finns idag antingen inte tydliggörs tillräckligt för kommunerna, 
eller att de inte är tillräckliga. Önskan om att tydliggöra fördelarna framkom bland annat under 
fallstudierna. I såväl enkätstudien som under fallstudierna har det vidare framkommit att den 
ekonomiska belastningen som följer av ett kommunalt övertagande av allmän väg idag är allt 
för stor. Något som styrker den ekonomiska aspektens betydelse är det faktum att majoriteten 
av de kommuner som idag inte är allmän väghållare är mindre kommuner med små ekonomiska 
resurser. I den statliga utredning som år 1986 låg till grund för det ökade kommunala 
väghållaransvaret förutsattes att den ekonomiska belastningen för kommunerna fick en 
tillfredställande lösning. Denna lösning bestod delvis fram till 1992 av ett särskilt ekonomiskt 
bidrag till kommuner med ett allmänt väghållaransvar motsvarande en viss procentandel av 
underhållskostnaderna. Därefter inarbetades bidraget i kommunernas allmänna stöd. Dagens 
system med ett ökat kommunalt ansvar ökar, samtidigt som de ekonomiska medlen minskats, 
kan därmed ifrågasättas ur effektivitetssynpunkt. Problemet kan även ses ur ett 
rättviseperspektiv och vilken grupp av människor som därmed bör bära kostnaderna. Är vägen 
en lokal eller regional angelägenhet och vem bör i så fall betala? Att någon kompensation idag 
inte betalas till kommuner för allmänna vägar innebär att kostnaden får bäras lokalt av 
kommunen, vilket kan tyckas rätt om vägen primärt nyttjas lokalt. Detta kan dock i större 
utsträckning tänkas drabba mindre kommuner och samhällen där dels de ekonomiska medlen 
är mindre. Samtidigt kan de ofta framhållna samhällsekonomiska vinsterna i mindre 
utsträckning tänkas realiseras i mindre kommuner, bl.a. då graden av exploateringen är mycket 
mindre. I frågan om ekonomisk kompensation är Trafikverket dock tydliga med att det enligt 
dagens regelverk inte är möjligt att ekonomisk ersätta en kommun för ett övertagande av allmän 
väg, utöver eventuella kostnader för en normal vägupprustning.  

7.2. FÖRÄNDRINGAR	I	VÄGHÅLLARANSVARET	
Vid förändringar i väghållaransvaret där en kommun övertagit ansvaret för allmän väg ifrån 
staten, har det vanligaste juridiska tillvägagångssättet varit att kommunen övertagit att vägrätten 
genom ändring av det kommunala väghållningsområdet. I 30% av fallen har kommunerna 
uppgett att de övertagit väghållaransvaret genom upprättande av detaljplan och ianspråktagit 
vägen som gata. Kommunala övertaganden av allmänna vägar uppges i lika stor utsträckning 
ha kommit till följd av kommunal exploatering, att vägen fått en förändrad funktion och ökat i 
lokal betydelse, samt att en ny allmän väg byggts och att den gamla därmed dragits in från 
allmänt underhåll. I de fall där en kommun övertagit väghållaransvar i samband med kommunal 
exploatering så det juridiska ansvaret i 83% av fallen övertagits genom upprättande av 
detaljplan. Anledningen till kommunala övertaganden med detaljplan kan dels vara en naturlig 
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följd av en ”vanlig” detaljplaneprocess, alternativt kan själva detaljplaneprocessen vara initierat 
av kommunen i syfte att överta väghållaransvaret. Vilken part som initierar en förändring i 
väghållaransvaret kan vidare antas ha en stor inverkan på såväl i vilket sammanhang en 
förändring genomförs, som vilket juridiskt tillvägagångssätt som tillämpas. Ett fall som 
initieras av Trafikverket skulle gissningsvis kunna följa av att en ny väg har anlagts eller att en 
redan befintlig allmän väg har fått en ändrad funktion. Väghållaransvaret skulle då troligtvis 
förändras genom att det kommunala väghållningsområden ändrats och vägrätten överlåts. På 
motsvarande sätt är det troligt att förändringsfall som initieras av kommuner kommer till följd 
av kommunala exploateringar, och att väghållaransvaret då normalt övergår till en kommun 
genom upprättande av nya detaljplaner.  

I samband med kommunala övertaganden har ersättning i form av fysiska åtgärder, exempelvis 
asfaltering, varit aktuellt i ca 45% av fallen. Detta resultat är fullt rimligt då Trafikverket enligt 
lag ska överlåta allmän väg i gott skick. Anmärkningsvärt är dock att 8% av kommunerna i 
enkäten uppger att de någon gång erhållit ekonomisk ersättning mot ett kommunalt 
övertagande. Något som fallstudierna pekar på är väldigt ovanligt. Det är dock troligt att 
ersättningen i dessa fall varit avsedd för det generella iordningställande som Trafikverket 
annars normalt själva genomför inför överlämnanden till en kommun.  

Kommunala överlämnanden av väghållaransvar är mycket ovanligare än att en kommun övertar 
väghållaransvar ifrån staten. Endast 10% av kommunerna uppger att de tidigare varit 
involverade fall där väghållaransvar för allmänna vägar överlämnats ifrån kommunen till staten. 
De vanligaste anledningarna till kommunala överlämnanden har varit att vägen antingen ökat i 
regionalbetydelse eller att det byggts en ny allmän väg, varpå den befintliga vägen upphört att 
vara allmän. Anledningen till de relativt få fallen av kommunala överlämnanden skulle dels 
kunna bero på att det idag, generellt i frågor gällande väghållaransvar, är fokus på ett ökat 
kommunalt ansvar. I de fall där det finns behov av nya statliga vägar kan det även tänkas att 
Trafikverket i större utsträckning väljer att bygga en ny väg istället för att bygga om och ta över 
en redan befintlig mindre väg ifrån en kommun. I fallet med Gävle kommun så genomfördes 
ett kommunalt överlämnade i samband med att kommunen övertog ett antal vägar ifrån staten. 
Denna form av vägbyten kan tänkas vara vanligt förekommande i situationer där Trafikverket 
genomför översyner av hela kommarens vägnät. Att Trafikverket valde att överta vissa 
allmänna vägar i samband med ett kommunalt ökat väghållaransvar visade sig även vara 
positivt för hela processen då båda parter blev positivt inställda till förändringen. Vid ett 
överlämnande har ersättning från kommunen varit aktuell i två av de totalt fem fallen, båda 
gångerna genom att kommunen iordningställde vägen i gott skick genom fysiska åtgärder. 

Den kommunala kunskapen kring hur förändringar i väghållaransvar mellan stat och kommun 
genomförs uppger kommunerna själva är god. 63% av kommunerna anser att kunskapen inom 
kommunen är god medan 17% anger att de inte har tillräckligt med kompetens inom området. 
En viss korrelation har inte kunnat urskiljas mellan den kunskap kommunerna uppger sig besitta 
kopplat till förändringar i väghållaransvar, och i vilken utsträckning kommunen tidigare varit 
involverad i en förändring. Någon korrelation mellan hur länge respondenterna uppger att de 
arbetet med väghållarfrågor och den kunskap som kommunerna uppger att de besitter kring 
förändringar i väghållaransvar har dock inte kunnat urskiljas.  
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7.3. KOMMUNALA	VÄGHÅLLNINGSOMRÅDEN	
I enkätstudien framhåller ca 65% av kommunerna att de har en god kunskap kring kommunala 
väghållningsområden och vad det innebär att vara väghållare för allmän väg. Under 
intervjuerna framkom dock en liten motsägande bild där Eksjö och Hultsfred uppger att 
kunskapen inom kommunen är begränsad. Gävle uppger att kunskapen finns inom kommunen, 
men att den är väldigt personspecifik. Anledningen till de olika resultaten skulle delvis kunna 
bero på att frågorna uppfattats olika i enkät och under intervjuerna. En annan trolig förklaring 
skulle kunna vara varierande tidigare erfarenheter från arbeten med de kommunala 
väghållningsområdena. Detta styrks dels av det faktum att Gävle uppger sig ha viss kunskap 
samtidigt som de nyligen arbetat med sitt kommunala väghållningsområde samtidigt som det i 
Eksjö och Hultsfreds fall inte var aktuellt med väghållningsområden. Även enkätstudien styrker 
denna förklaring då 81% av de kommuner som uppgett att de övertagit en allmän väg med 
vägrätt samtidigt uppger att de har en god kunskap om de kommunala väghållningsområdena. 
Samtidigt har endast 65% av de kommuner som inte övertagit väg med vägrätt uppgett att de 
har en god kunskap. 

I denna studie kan det konstateras att de kommunala väghållningsområdena primärt fyller en 
funktion i att omfördela väghållaransvaret mellan stat och kommun. Detta var också den 
ursprungliga tanken då de kommunala väghållningsområdena i sin nuvarande form 
introducerades i väglagen 1960.  Den primära anledningen till dess införande var att det i vissa 
fall ansågs rationellt och samhällsekonomiskt att väghållaransvaret inom kommunerna delades 
upp mellan stat och kommun istället för att ha en strikt uppdelning. Denna princip följs än idag 
och sedan 1980 har omfattningen av kommunala väghållare med väghållningsområden 
succesivt ökat.  

Kommunerna skulle potentiellt kunna anta en mer aktiv roll som väghållningsmyndighet inom 
de kommunala väghållningsområdena och därigenom få ut mer ifrån sitt väghållarskap. Ett 
exempel på detta skulle kunna vara att kommunen väljer att bygga väg enligt väglagen och 
därmed planlägga med vägplan. Till min vetskap har dock ännu ingen kommun testat detta, och 
i vilken utsträckning det är genomförbart kan ifrågasättas. Likaså är det osäkert i vilka 
kommunala situationer detta vore lämpligt. Vid åtgärder på allmän som ligger inom ett 
vägområde med redan befintlig vägplan krävs ingen ny- eller ändrad vägplan i de fall åtgärden 
är av mindre omfattning, exempelvis ombyggnad av korsning till cirkulation. I dessa fall finns 
det samhällsekonomiska vinster för en kommun att nyttja sin position som allmän väghållare 
och att genomföra åtgärder enligt väglagen. Mindre åtgärder enligt väglagen kräver normalt 
ingen ny plan, samtidigt som processen för att ändra eller upprätta en ny detaljplan normalt är 
lång och kostsam.  Andra samhällsekonomiska vinster för kommuner med kommunala 
väghållningsområden är exempelvis tidsvinster och samordningsfördelar i den kommunala 
planeringen och exploateringen.  

De kommunala befogenheterna över allmänna vägar är i jämförelse med staten och Trafikverket 
något begränsad, trots att lagstiftningen inte gör skillnad på allmän statlig väg och allmän 
kommunal väg. De flesta beslut i väghållarfrågor tas idag centralt inom Trafikverket samtidigt 
som Trafikverket även har ansvaret för översynenen av kommunernas väghållning. Om 
kommunernas engagemang på sikt ska öka i samtliga tätorter i Sverige skulle det kunna anses 



 68 
 

motiverat att kommunerna får ökade befogenheter kopplat till de allmänna vägarna. Exempelvis 
har kommunerna i Danmark sedan några år tillbaka fått en större roll i den allmänna 
väghållningen. Detta har kompletterats med ökade befogenheter i väglagen där kommunerna 
idag bl.a. får uppta enskild väg till allmän kommunal väg, samtidigt som processen vid 
omfördelningar av väghållaransvar förenklats. I Sverige skulle detta kunna lösas genom att 
kommunernas roll och befogenhet klargörs i väglagen, eller att kommunernas väghållning 
regleras genom en egen lag. Ett exempel på detta och som tidigare varit aktuellt är lagen om 
kommunvägar där tanken var att samla kommunernas väghållning i en lagstiftning.  

7.4. REGELVERK	OCH	INSTITUTIONER		
Trots att kommunerna idag uppger att de generellt har en god kunskap om vad det innebär att 
vara väghållare för allmän väg uppger endast 48% av kommunerna i enkätstudien att de är 
väghållare för allmän väg. Detta trots att alla tillfrågade kommunen är väghållningsmyndighet 
enligt väglagen. Det innebär inte nödvändigtvis att kommunen är väghållare för en allmän väg, 
men vid genomförandet av ett antal stickprov där kommunernas svar stämdes av mot 
Trafikverkets databas kunde det konstaterades att dessa kommuner utan sin vetskap är 
väghållare av allmän väg. Det faktum att flertalet kommuner idag inte är medvetna om vilken 
lagstiftning som reglerar olika vägar inom kommunen kan potentiellt få en rad komplikationer. 
Exempelvis kan kommunen i tron om att en specifik väg är gata eller enskild väg införa 
regleringar om begränsad trafik, något som inte är tillåtet på en allmän väg. Samtidigt finns 
olika tekniska krav på gator, enskilda vägar respektive allmänna vägar. Exempelvis så har gator 
högre krav på tillgänglighet och vid allmän väg kan detta ge vissa kostnadsbesparingar för 
kommunerna. Det bekräftas också av fallstudierna att kommunerna i den vardagliga 
kommunala väghållningen idag inte tar hänsyn om en specifik väg utför allmän väg, gata eller 
enskild väg. Då kommuner generellt kan antas ha god kunskap om detaljplaneläggningen inom 
kommunen så är det troligt att det primärt är begreppen enskild väg och allmän väg som 
förväxlas i den kommunala väghållningen. Nödvändigtvis innebär detta inte att väghållningen 
utförs felaktigt, risken ökar dock för att det i vissa situationer tillämpas en felaktig lagstiftning. 

Med dagens system uppstår det lätt en förvirring inom kommunerna, något som både uttrycks 
av ett antal kommuner i enkätstudien samt under intervjun med Gävle kommun. En potentiell 
situation är att kommunen en gång i tiden fått ansvar för en allmän väg genom upprättande av 
kommunalt väghållningsområde. För de delar av vägen som då är inom plan med kommunalt 
huvudmannaskap övergår vägen till att utgöra gata, medan delarna utom plan fortsatt är allmän 
väg. På sikt när fler planer upprättas och vägar överlåts till kommunen genom ändring av 
väghållningsområdet kan detta leda till en väldig splittring av en specifik väg, där delar är 
allmän väg och andra kommunala gator. Exempel på hur detta kan se ut illustreras av Figur 3 
och Figur 4. Principen att allmän väg i kommunal väghållning automatiskt blir gata vid 
detaljplaneläggning, med kommunalt huvudmannaskap, härstammar från 1934 års väglag och 
finns än i dag kvar i väglagens första paragraf. Anledningen till principens införande var att en 
tydlig avgränsning önskades gentemot städer som inom stadsplan var gatuhållningsskyldiga. 
Huruvida det är korrekt att plan- och bygglagen dessa fall idag väger tyngre än väglagen kan 
diskuteras. Ur effektivitetssynpunkt innebär det att Trafikverket vid ett övertagande av en 
tidigare allmän väg som blivit gata, på nytt måste upplåta vägrätt enligt väglagen. En aspekt 
som kan tala för att principen ska fortsätta gälla är om det är önskvärt att kommuner primärt är 
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väghållare för gata där huvudmannaskapet för övriga allmänna platser inom detaljplanen 
samordnas. 

Den splittring som uppkommer genom dagens system där delar av en väg inom en tätort 
potentiellt kan ändra karaktär och gå mellan att vara allmän väg och gata flera gånger riskerar 
att urholka begreppen och dess innebörd. Särskilt om kommuner även i fortsättningen är 
väghållare för enskilda vägar. Ur en ren praktisk aspekt spelar detta inte så stor roll om 
kommunen respektive staten är överens om vilken part som bedriver den vardagliga 
väghållningen för olika vägar. Ur en juridisk aspekt kan det däremot ifrågasättas om det är 
önskvärt att en kommun kan vara väghållare för alla olika vägtyper, framförallt då blandningen 
lätt blir förvirrande och administrativt svårt att hålla koll på över tid. Att gator, allmänna vägar 
och enskilda vägar i sin tur kan likna varandra och fylla samma funktion gör inte avvägningen 
lättare. Exempelvis i Finland har denna avvägning gjorts tydligare där gator endast finns inom 
bostadskvarter och inte i samma utsträckning utgör större lokala matargator som i Sverige. I 
Finland är kommunen då väghållare för bostadsgatorna medan staten är väghållare för allmänna 
vägar, där det allmänna vägnätet i sin tur består av vägar av betydelse för såväl den lokala som 
regionala samfärdseln. 

Splittringen mellan de olika vägtyperna de olika riskerar även att på sikt, i takt med att det 
kommunala ansvaret ökar, att förvärra situationen och göra det ännu rörigare än vad det redan 
är idag. Som tidigare påpekat skulle en potentiell lösning vara en mer enhetlig lagstiftning kring 
hela den kommunala väghållningen. Exempelvis genom att regler kring kommunernas 
väghållning samlas i en enhetlig lag om kommunvägar, eller att väglagen i större utsträckning 
än i dag gör skillnad på den kommunala och statliga allmänna väghållningen. Exempel på mer 
samlade lagstiftningar kring väghållning kan, utöver det i Sverige tidigare förslaget kring lag 
om kommunvägar, hämtas från Norge där alla vägar regleras genom samma lag. I Danmark 
liknar situationen den i Sverige med en lag kring allmänna vägar, dock görs till skillnad mot 
Sverige större skillnader mellan den statliga och kommunala väghållningen. Utifrån dagens 
regelverk skulle större informationsinsatser från Trafikverkets sida kunna bidra till att det blir 
tydligare i begreppsanvändningen och att kommunerna får klart för sig vad som gäller.  

7.5. EFFEKTIVITET	OCH	TVÅNGSVISA	FÖRFARANDEN	
Det kommunala engagemanget i den allmänna väghållningen och förändringar i det kommunala 
väghållaransvaret bygger på överenskommelser mellan Trafikverket och respektive kommun. 
Med tanke på detta är relationen mellan Trafikverket och Sveriges kommuner viktig. Enligt 
enkätstudien fungerar samarbetet idag överlag bra, dock är andelen som anser att samarbetet är 
mindre bra hela 33%. I de fall då varken samhällsekonomiska vinster eller ekonomisk 
kompensation, i tillräcklig utsträckning motiverar en kommun till ett väghållaransvar för allmän 
väg, kan det frågas i vilken utsträckning tvångsmedel vore motiverbara. Sedan 1944 har det i 
förarbeten uttryckts att en kommun inte tvångsvis bör få ett tillkommande eller ökat ansvar för 
den allmänna väghållningen. Men i den proposition från 1986 som låg till grund för den senaste 
ändringen av väglagens femte paragraf gällande väghållare görs gällande att staten, i de fall där 
det främjar en rationell väghållning, bör ges möjligheten att med tvång förordna en kommun 
om att överta väghållaransvar för allmänna vägar. I samtal med Trafikverket gällande 
tvångsmöjligheterna i fallet Målilla framkom det dock att man inte känner till något fall där en 
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förändring genomförts med tvång. Givet det tidigare uttalandet om statens tvångsmöjligheter 
vore det intressant hur regeringen vid prövning av sådant ärende skulle agera. Objektivt skulle 
ett tvångsvis förfarande kunna motiveras ur effektivitetssynpunkt i de fall åtgärden är 
samhällsekonomisk och rationell. Dock är samhällsekonomiska bedömningar svåra att 
genomföra och ofta subjektiva, varpå rättssäkerheten skulle kunna ifrågasättas. I de fall även 
rättviseaspekter gällande olika ansvarsfördelningar för olika typer vägar beaktas blir 
avvägningarna än svårare. Ser man till en jämlikhetsaspekt mellan kommuner skulle det kunna 
anses motiverat med tvångsmässiga förfaranden. Idag finns orättvisor mellan kommuner som 
åtar sig kostnader för allmän väghållning och kommuner som undviker ett allmänt 
väghållaransvar och dess kostnader, detta trots att frågan behandlats i flertalet utredningar.  

I de fall en kommun idag inte vill överta en väg ifrån Trafikverket är alternativet indragning av 
allmän väg. Detta är något som istället drabbar de enskilda fastighetsägarna som blir förordnade 
som väghållare. Det som dock kan konstateras i fallet Målilla är att när Trafikverket drar in en 
större allmän väg från allmänt underhåll blir de enskilda fastighetsägarna upprörda och vänder 
sig till kommunen. När Trafikverket sedan informerar om att kommunen nekat ett övertagande 
kan ett tryck uppstå emot kommunen ifrån de berörda medborgarna. Detta kan i sin tur leda till 
att kommunen ändrar åsikt, ett scenario som indirekt kan ses som ett tvångsvis förfarande där 
kommunen i slutändan ändå kan överväga att överta vägen. Om inte annat kan det konstateras 
att kommunen indirekt blir involverad i förändringar mellan enskild och statligt väghållaransvar 
i de fall förändringarna är kontroversiella. Detta är något som i större utsträckning kan tänkas 
påverka mindre kommuner där de enskilda fastighetsägarna lättare kan få gehör för sina åsikter.  

I fallet Målilla lyftes under intervjun med kommunen ett intressant argument kopplat till den 
samhällsekonomiska vinst som är tänkt att följa av det förändrade väghållaransvaret. I Målilla 
har kommunen utryckt en vilja att överta vägen, men endast i utbyte mot viss ekonomisk 
kompensation för planläggning och viss ombyggnad av vägen. Kommunen anser att de 
kostnader som skulle belasta Trafikverket i den kommunala lösningen, på sikt skulle bli lägre i 
jämförelse med det förfarande som nu tillämpas med indragning av allmän väg. Vid indragning 
av väg bekostar Trafikverket den anläggningsförrättning som säkerställer att en väghållare 
utses, samtidigt som årliga kostnader uppkommer i from av ett årligt statligt bidraget som de 
flesta enskilda väghållare har rätt till. I de fall kostnaderna vid indragning på sikt överstiger 
kostnaderna för eventuella ersättningar till kommunen, kan Trafikverkets resonemang kring 
samhällsekonomiska vinster ifrågasättas. Vid ökad tillämpning av ekonomiska ersättningar 
skulle det dock behöva säkerställas att kommuner behandlas likartat. En annan aspekt att väga 
in i den samhällsekonomiska bedömningen kring väghållare är i vilken regi en väg bedrivs mest 
samhällsekonomisk. I tidigare utredningar har det bl.a. konstateras att väghållning normalt 
bedrivs mer effektivt lokalt.  

Hur effektiv nu gällande lagstiftning är utifrån ovan förda resonemang kan således diskuteras. 
I situationer där Trafikverket anser att en väg bör övergå till en kommun, men där vägen inte 
uppfyller kriterierna för indragning av väg, finns i dagens regelverk även en annan form av 
indirekt tvång. Det lyfts av en kommun i enkätundersökningen som menar på att kommunen 
till följd av en dåligt underhållen väg pressas till att överta en allmän väg efter att medborgare 
klagar över dess standard till kommunen.  
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8. SLUTSATSER	
Frågor rörande väghållaransvar har sedan uppkomsten av de första vägarna varit en aktuell 
fråga. År 1944 fick de allmänna vägarna ett huvudsakligt statligt väghållaransvar och sedan 
1987 har kommunerna i allt större utsträckning övertagit väghållaransvaret från staten inom 
tätortsområden. Det har i detta examensarbetet påvisats att kommunerna idag generellt ser 
positivt på det kommunala väghållaransvaret för allmän väg. Kommunerna uppger även att den 
särskilt uppsatta målbilden kring väghållaransvarets fördelning, som bl.a. gör gällande att en 
kommun ska vara huvudsaklig väghållare inom tätort, i grunden är korrekt och idag även i stora 
drag efterlevs inom kommunerna.  

De främsta anledningarna till att kommuner idag är allmänna väghållare är vinsterna kopplat 
till egen rådighet över markan samt de samordningsfördelarna det egna ägandet för med sig. 
Löpande genom arbetet har flertalet kommuner påpekat den ekonomiska belastning som det 
allmänna väghållaransvaret för med sig. En ekonomisk belastning för flertalet kommuner är 
ofta omfattande och påverkar den kommunala ekonomin negativt. Ur en samhällsekonomisk 
aspekt kan det i vissa fall vara motiverat med en ekonomisk kompensation likt det tidigare 
gällande kommunala vägbidraget. Däremot kompliceras frågan när olika rättviseaspekter 
beaktas, dels i tillämpningen av ersättning mellan olika kommuner och dels kring vilken part 
som bör bära kostnaderna för en specifik väg. 

Förändringar av väghållare aktualiseras i lika stor utsträckning av att vägar får ändrad karaktär, 
kommunal exploatering eller att nya vägar tillkommer i vägnätet. Det vanligaste sättet för att 
idag omfördela väghållaransvaret för allmän väg mellan stat och kommun är genom att 
omfattningen på det kommunala väghållningsområdet ändras. Undantaget är vid kommunal 
exploatering då istället ianspråktagande som gata genom upprättande av en detaljplan är 
vanligast. Studien har vidare påvisat att kunskap även är en viktig faktor vid förändringar i 
väghållaransvaret. En hög kunskap underlättar och skapar då förståelse för förändringarna, 
vilket i sin tur underlättar i sin tur processen. 

I arbetet har det vidare genomgående konstaterats att kunskapen bland kommunerna i frågor 
kopplat till allmän väghållningen spelar en central roll samt att det finns ett behov av att öka 
den kommunala kunskapen på området. En ökad kommunal kunskap genom informations- och 
utbildningsinsatser skulle potentiellt kunna leda till att den allmänna väghållningen i större 
utsträckning bedrivs korrekt samt att kommunerna blir mer medvetna om sin roll som allmän 
väghållare. Utöver att ökad kunskap inom kommunerna medför en ökad förståelse och 
medvetenhet gällande de samhällsekonomiska vinsterna i ett allmänt väghållarskap, så kan det 
även leda till att fler samhällsekonomiska åtgärder genomförs. En viktig del i Trafikverkets 
informationsarbete består i att bättre informera om vilka vägar inom kommunen som är 
allmänna och under kommunal väghållning. Detta skulle exempelvis kunna realiseras genom 
ett nytt skikt geografiskt lager i den Nationella vägdatabasen (NVDB). Utöver att detta kan 
underlätta för kommuner kan även allmänheten i vissa fall dra nytta en sådan information. 
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Vid sidan om informationsinsatser finns även potentiella ändringar i lagstiftning som skulle 
kunna vara aktuella kopplat till statligt och kommunalt väghållaransvar. I de fall en väg till sin 
karaktär uppenbart är mest lämpad för ett kommunalt väghållaransvar borde även lagstiftningen 
förespråka ett sådant utfall. Idag är detta dock inte fallet vilket förhindrar att 
samhällsekonomiska förändringar genomförs. Resultatet när en kommun inte vill överta 
väghållaransvaret från staten är att lokala fastighetsägare istället drabbas genom att bli 
påtvingade detta ansvar. I arbetet har det visats att kommunerna i dessa fall ändå indirekt blir 
indragna och på sikt kan vägen efter klagomål och påtryckningar från fastighetsägare till slut 
ändå få ett kommunalt väghållaransvar. Indirekt kan detta liknas vid ett tvångssystem, dock 
med potentiella samhällsekonomiska förluster då det kommunala övertagandet försvåras. I 
vilken utsträckning tvångsmässiga metoder vore berättigade för att säkerställa ”rätt” väghållare 
kan diskuteras utifrån både en effektivitets- och rättviseaspekt. 

I analysen beskrivs även hur dagens regelverk leder till en splittring i vägnätet inom tätorter där 
samma väg kan gå mellan att vara allmän väg, gata och enskild väg upprepade gånger. 
Kommunen kan samtidigt vara väghållare för alla olika typer av väg, vilket gör det svårt för en 
kommun att veta vilken lag som gäller för en hel eller delar av en väg. Typen av väg kan sedan 
även över tid komma att förändras, exempelvis vid detaljplaneläggning, vilket gör det än 
svårare att hålla reda på vilken lag som gäller för en specifik väg. Om det kan anses korrekt att 
allmän väg i dessa fall övergår till gata kan ifrågasättas, framförallt då lagstiftningen bygger på 
avvägningar som gjordes 1934. I studien konstateras att kommunerna i sin vardagliga 
väghållning inte beaktar typen av väg utan endast ser till den övergripande kommunala 
väghållningen, delvis med anledning av att det är väldigt svårt att hålla reda på. Detta innebär 
att innebörden i begreppen allmän väg, gata och enskild väg riskerar att urholkas och förlora i 
betydelse. Något som vidare tyder på att begreppen inom tätort urholkas är det faktum att 
Trafikverket vid överlåtelse en vägrätt till en kommun inte tar hänsyn till om vägen uppfyller 
kraven på allmän samfärdsel.  

Effektiviteten i att allmän väg och gata regleras i olika lagar, samtidigt som det i lagarna inte 
görs någon skillnad mellan kommunal och statlig väghållning kan också ifrågasättas. Givet 
dagens situation skulle en möjlig ”väg” mot en tydligare uppdelad väghållning att samordna 
den kommunala väghållningen i en egen lag med en samlad beteckning för alla kommunvägar. 
Detta kan liknas med det förslag till lag om kommunvägar som var aktuell under slutet av 1980-
talet. Utöver att uppdelningen skulle bli tydligare skulle en mer enhetlig uppdelning av vägnätet 
mellan olika väghållare kunna underlätta förändringsprocesser i väghållaransvaret. Inspiration 
till ett mer samlat system kan även hämtas från Danmark där det i deras motsvarighet till 
väglagen görs skillnader mellan kommunal och statlig väghållning av allmän väg.  
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Kalix C8 Landsbygdskommun Norrbottens län
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Ljusdal C8 Landsbygdskommun Gävleborgs län

Ludvika C8 Landsbygdskommun Dalarnas län

Sunne C8 Landsbygdskommun Värmlands län

Torsby C8 Landsbygdskommun Värmlands län

Åmål C8 Landsbygdskommun Västra Götalandsregionen

Orsa C9 Landsbygdskommun med besöksnäring Dalarnas län

Rättvik C9 Landsbygdskommun med besöksnäring Dalarnas län

Strömstad C9 Landsbygdskommun med besöksnäring Västra Götalandsregionen



Ni tillfrågas att deltaga i nedanstående studie. 

Studiens syfte

Sedan uppkomsten av de första vägarna har frågor rörande väghållningen, det vill säga

byggande och drift av vägar, varit en viktig och aktuell fråga. Väghållaransvaret för Sveriges

vägnät, som grovt delas in i allmänna vägar, kommunala gator och enskilda vägar, är fördelat

mellan staten (genom Trafikverket), Sveriges kommuner och enskilda fastighetsägare. Hur

uppdelningen av ansvaret mellan dessa ser ut varierar dels över tid samt skiljer sig åt runt om i

landet. Detta gäller i synnerhet ansvarsfördelningen mellan stat och kommun där kommuner i

olika utsträckning är väghållare för allmänna vägar inom tätortsområden. För detta inrättas

särskilda kommunala väghållningsområden. 

Denna studie syftar till att utreda hur Sveriges kommuner idag arbetar med

väghållaransvarsfrågor, vad de anser om att vara väghållare för allmän väg inom tätort och hur

de ser på den nuvarande ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. Studien kommer att

utgå ifrån de juridiska aspekterna kring väghållaransvaret, där de kommunala

väghållningsområdena spelar en central roll. Deras roll och funktion i praktiken, samt i vilken

utsträckning de används för att lättare omfördela väghållaransvaret mellan stat och kommun

kommer därför att studeras särskilt.

Vilka blir tillfrågade? 

Enkäten sänds till 104 kommuner av de idag totalt 206 som är väghållare för allmän väg enligt

väglagen. Urvalet av kommuner är slumpmässigt genererat och baseras på SKL:s

Kommungruppsindelning för 2017. 

Vad innebär det att delta?

Er medverkan i enkäten innebär att ni fyller i detta frågeformulär. Enkäten består av fyra delar

och tar mellan 8-10 minuter att besvara. Frågorna handlar dels om hur väghållningen fungerar

inom Er kommun idag, hur kommunen ser på att vara väghållare för allmänna vägar samt om,

och i så fall hur, kommunen har hanterat fall där väghållaransvaret mellan kommunen och

Trafikverket har förändrats.

Endast undersökaren kommer ha tillgång till frågeformulären och Era svar garanteras

anonymitet. Svaren skickas direkt till mig som undersökare och delas inte med någon

utomstående. Redovisning av resultatet från studien kommer att presenteras på gruppnivå i

form av statistiska sammanställningar och ingen individ/kommun kommer där att kunna

identifieras. Deltagande i enkäten är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan närmare

förklaring. 

Enkäten är öppen i 4 veckor under perioden 2018-03-28 - 2018-04-25. Påminnelse skickas efter

två veckor till de kommuner som ännu inte svarat.

Information

Examensarbete 
Enkätstudie - Kommunalt och statligt väghållaransvar
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Vad resulterar studien i?

Resultatet från studien kommer att muntligt presenteras för andra studenter och lärare vid

slutseminarium i juni 2018, samt i form av en skriftlig rapport. När arbetet är färdigt och godkänt

kommer det att finnas tillgängligt genom en databas vid KTH. Om ni önskar få en kopia på

arbetet skickat till er, vänligen ange valfri mailadress på enkätens sista sida. 

Hur får jag veta mer om studien?

Studien utförs av mig, Eric Tällberg, och utgör en del i mitt examensarbete i mark- och

fastighetsjuridik på civilingenjörsprogrammet inom Samhällsbyggnad vid KTH. Studien

genomförs i samarbete med Trafikverket.

Har Ni frågor eller funderingar om studien är Ni varmt välkomna att höra av er till mig. 

Eric Tällberg

E-post: ericta@kth.se

Telefon: 070-248 82 30

Tack för Er medverkan!
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Del A - Väghållarfrågan inom kommunerna idag

Examensarbete 
Enkätstudie - Kommunalt och statligt väghållaransvar

Kommentar (Valfri)

1. Vilka typer av vägar är Er kommun idag väghållare för?*

Allmän väg

Kommunal gata

Enskild väg och där kommunen äger marken

Enskild väg och där kommunen deltar i en samfällighet

Kommunen är inte väghållare

Kommentar (Valfri)

2. Hur ofta arbetar Er kommun idag med frågor kopplat till väghållaransvar mellan stat och kommun?  *

Ofta

Stundtals

Sällan

Aldrig 

Kommentar (Valfri)

3. Anser Er kommun att väghållaransvaret mellan stat och kommun är fördelat på ett korrekt sätt inom

er kommun?

*

Ja

Nej, det finns allmänna vägar/gator som Trafikverket borde överta ansvaret för

Nej, det finns finns allmänna vägar som kommunen borde överta ansvara för
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 Mycket bra Bra Mindre bra Dålig

Känner Er kommun till

denna riktlinje/målbild?

Vad anser Er

kommun om denna

principiella uppdelning?

Hur tycker ni denna

princip efterföljs i Er

kommun?

Kommentar (Valfri)

4. 2013 arbetade Trafikverket, SKL och REV (Riksförbundet Enskilda vägar) fram riktlinjer för hur

väghållaransvaret bör fördelas i Sverige. Riktlinjerna 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.

*

Kommentar (Valfri)

5. Hur anser Er kommun att samarbetet med Trafikverket i frågor kopplat till väghållning och

väghållaransvar fungerar?

*

Mycket bra

Bra

Mindre bra

Dåligt

Har inte varit i kontakt med Trafikverket i frågan 
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Del B - Kommunen som väghållare för allmänna vägar

Examensarbete 
Enkätstudie - Kommunalt och statligt väghållaransvar

Kommentar (Valfri)

1. Er kommun är idag godkänd väghållare för allmäna vägar enligt väglagen. 

Vilken är den främsta anledningen till att Er kommun valt att vara egen väghållare för allmäna vägar?

*

Egen rådighet över marken

Samordningsfördelar

Ekonomisk faktor

Påtryckningar från Trafikverket

Annan anledning

Kommentar (Valfri)

2. Känner Er kommun till den övergripande processen för hur förändring av väghållaransvaret för

allmänna vägar går till?

*

Ja

Nej

Vet ej

Kommentar (Valfri)

3. Känner Er kommun att ni har tillräcklig kunskap om vad det innebär att vara väghållare för en allmän

väg (vägrätt med stöd av Väglagen) och vad kommunalt väghållningsområde innebär?

*

Ja

Nej

Vet ej

5



Del C - Övertagande av väghållaransvaret ifrån Trafikverket

Examensarbete 
Enkätstudie - Kommunalt och statligt väghållaransvar

Kommentar (Valfri)

1. Har Er kommun varit involverad i ett övertagande av väghållaransvaret för en allmän väg ifrån

Trafikverket under de senaste 10års perioden?

*

Ja

Nej

Vet ej
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Del C - Övertagande av väghållaransvaret ifrån Trafikverket (Följdfrågor)

Examensarbete 
Enkätstudie - Kommunalt och statligt väghållaransvar

1. På vilket/vilka sätt har Er kommun juridiskt övertagit väghållaransvaret? 

Om kommunen varit invloverad i flera fall av övertaganden är det möjligt att ange flera alternativ.

*

Kommunen upprättade detaljplan och ianspråktog marken för gata enl. PBL

Det kommunala väghållningsområdet ändrades (Kommunen övertog vägrätten)

Kommunen förvärvade vägmarken

Vägmarken var redan tidigare planlagd med kommunalt huvudmannaskap

Annat, ange i så fall hur

2. Om Er kommun varit involverade i flera övertaganden.

Vilket har varit det juridiskt vanligaste sättet att överta väghållaransvaret?

Välj ett följande alternativ.

3. I vilket/vilka sammanhang har övertagande av väghållaransvaret varit en aktuell fråga för Er

kommun?

Om kommunen varit invloverad i flera fall av övertaganden är det möjligt att ange flera alternativ.

*

Vägens funktion ändrades till följd av kommunal exploatering

Vägens funktion ändrades till följd av samhällsutveckling (vägen ökade i lokal betydelse )

Vägens funktion ändrades till följd av ny- eller ombyggnad av allmän väg

Annat, ange i så fall vad

4. Om Er kommun varit involverade i flera övertaganden. 

I vilket sammanhang har övertagande av väghållaransvaret varit vanligast?

Välj ett följande alternativ.
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5. Utgick någon form av ersättning i samband med övertagandet?*

Ja, ekonomisk ersättning

Ja, fysisk åtgärd (ex. ny beläggning)

Nej

Vet ej 

Annat, ange i så fall vad

6. Hur upplevde ni processen/processerna för övertagande av väghållaransvar? (Valfri fråga)
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Del D - Överlämnande av väghållaransvaret till Trafikverket

Examensarbete 
Enkätstudie - Kommunalt och statligt väghållaransvar

Kommentar

1. Har Er kommun varit involverad i ett överlämnande av väghållaransvaret för en allmän väg eller

kommunal gata till Trafikverket under den senaste 10års perioden?

*

Ja

Nej

Vet ej
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Del D - Överlämnande av väghållaransvaret till Trafikverket (Följdfrågor)

Examensarbete 
Enkätstudie - Kommunalt och statligt väghållaransvar

1. I vilket/vilka sammanhang har överlämnande av väghållaransvaret varit en aktuell fråga för Er

kommun?

Om kommunen varit invloverad i flera fall av överlämnanden är det möjligt att ange flera alternativ.

*

Vägens funktion ändrades till följd av utebliven kommunal exploatering

Vägens funktion ändrades till följd av samhällsutveckling (vägen fick ökad regional/nationell betydelse)

Vägens funktion ändrades till följd av ny- eller ombyggnad av kommunal väg/gata

Annat, ange i så fall vad

2. Om Er kommun varit involverade i flera överlämnanden. 

I vilket sammanhang har överlämnande av väghållaransvaret varit vanligast?

Välj ett följande alternativ.

3. Utgick någon form av ersättning i samband med överlämnandet?*

Ja, ekonomisk kompensation

Ja, fysisk åtgärd (ex. ny beläggning)

Nej

Vet ej 

Annat, ange i så fall vad

4. Hur upplevde ni processen/processerna för överlämnande av väghållaransvar? (Valfri fråga)
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Nedan efterfågas lite information om Er som respondent samt vilken kommun ni representerar. Era svar kommer att vara

annonyma och i rapporten kommer resultatet att presenteras på gruppnivå. Uppgifterna nedan kommer endast att

användas i syfte att se om det föreligger skillnader i exempelvis kommunens storlek och läge, samt respondentens

förhandskunskaper. 

Del D - Avslutande frågor

Examensarbete 
Enkätstudie - Kommunalt och statligt väghållaransvar

1. Vilken kommun jobbar Ni på?

2. Under vilken kommunal nämnd arbetar Ni?

3. Hur många års erfarenhet har Ni inom ansvarsfrågor kopplat till väghållning?

4. 

Önskar ni tal del av det färdiga arbetet kommer det efter godkännande att publiceras på kth.diva-

portal.org.

Om ni istället vill få ett exemplar mailat till er. Vänligen ange önskad mailadress nedan.
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Generell intervjumall – Fallstudier 
 
 
Introduktion 

- Presentation av examensarbetet och mig som författare.  

Initiering 
- Vem och i vilket sammanhang initierades förändringen i väghållaransvar?  
- Hur bemöttes initieringen av motparten? 
- Anser Ni att motivet till förändringen var korrekt? 

Process och iståndsättning 
- Hur upplevde Ni dialogen och processen gentemot motparten?  
- Hur övervägde Ni i fallet olika juridiska tillvägagångssätt? 
- Hur upplevde Ni iståndsättningen och anser Ni att vald ersättningsform var lämlig?  

Allmänna frågor 
- Vad anser Ni generellt om avvägningen statligt kommunalt väghållaransvar? 
- Hur ser Ni på de kommunala väghållningsområdenas tillämpning roll och funktion? 
- Gör Ni skillnad mellan gata och allmän väg i Er väghållning? 

 



44% 23

100% 52

44% 23

29% 15

0% 0

Q1 Vilka typer av vägar är Er kommun idag väghållare för?

Svarade: 52 Hoppade över: 9

Totalt antal svarande: 52

# KOMMENTAR (VALFRI) DATUM

1 Allt vägunderhåll utföra av vägstyrelse 2018-04-11 21:18

2 Kommunen sköter genom avtal en rad enskilda vägar. 2018-04-11 14:38

3 Begreppet allmän väg likställer jag med statlig väghållare. Alla vägar öppna för allmän trafik ser
jag annars som per definition allmänna.

2018-04-11 10:47

4 Kommunen är väghållare till 9 vägar i en enda tätort, nästan alla bostadsgator sköts genom en
samfällighet.

2018-04-03 11:47

5 Kommunen sköter de enskilda vägar med statsbidrag som finns inom kommunen. Samt
samtliga vägar inom detalj- och byggplanelagt område

2018-03-29 15:26

6 Kommunen mottar statsbidraget, och sköter vägen men är inte med i samfälligheten 2018-03-28 16:29

7 Kommunen är väghållare främst för kommunal gata, men även för viss del av allmän väg inom
kommunalt väghållningsområde. Därutöver är kommunen väghållare för en mindre mängd
enskild väg där kommunen äger marken (dvs, som inte är planlagd med enskilt
huvudmannaskap eller ingår i gemensamhetsanläggningar).

2018-03-28 13:45

Allmän väg Kommunal

gata

Enskild väg,

kommunen

äger

marken

Enskild väg,

kommunen

deltar i en

samfällighet

Kommunen är

inte

väghållare
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44%
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44%
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44%
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100%
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44%

44%

44%

44%

44%

44%

44%

29%

29%

29%

29%

29%

29%

29%

SVARSVAL SVAR

Allmän väg

Kommunal gata

Enskild väg, kommunen äger marken

Enskild väg, kommunen deltar i en samfällighet

Kommunen är inte väghållare
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19% 10

67% 35

12% 6

2% 1

Q2 Hur ofta arbetar Er kommun idag med frågor kopplat till
väghållaransvar mellan stat och kommun?  

Svarade: 52 Hoppade över: 9

TOTALT 52

# KOMMENTAR (VALFRI) DATUM

1 Problematik med väghållaransvar kan uppstå när två vägar med olika väghållare ska
sammankopplas. I övriga fall ansvarar varje väghållare för sin väg och kommunikationen med
medborgare.

2018-04-25 08:05

2 Kanske inte arbetar aktivt med frågan - utan mer arbetar med frågor där väghållaransvaret
begränsar/ger möjlighet till olika åtgärder.

2018-04-11 11:23

3 när vi söker bidrag 2018-04-04 11:34

4 Har kommunala GC-vägar bredvid statliga genomfartsleder. 2018-04-03 11:47

Ofta Stundtals Sällan Aldrig 
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19%

19%

67%

67%

67%

67%

67%

67%
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12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

SVARSVAL SVAR

Ofta

Stundtals

Sällan

Aldrig 

2 / 28

Examensarbete Enkätstudie - Kommunalt och statligt väghållaransvar SurveyMonkey



60% 31

27% 14

21% 11

Q3 Anser Er kommun att väghållaransvaret mellan stat och kommun är
fördelat på ett korrekt sätt inom er kommun?

Svarade: 52 Hoppade över: 9

Totalt antal svarande: 52

# KOMMENTAR (VALFRI) DATUM

1 Dock kan vi se ett behov av högre grad av flexibilitet i bemötande mot befolkningens önskemål 2018-04-25 08:05

2 Främst gäller det gc-vägar utmed statlig väg där kommunen tar hand om dessa men det borde
vara Trafikverket.

2018-04-18 11:57

3 Arbete pågår där vi dels byter vägar med varandra och dels där kommunen önskar överta
väghållaransvaret pga att tätorten växer.

2018-04-11 14:38

4 I det stora hela, ja. 2018-04-11 11:23

5 Ett pågående arbete mellan kommun och Trafikverket där renodling via byten görs efterhand. 2018-04-11 11:10

6 I huvudsak är det en korrekt fördelning inom kommunen, men det finns mindre delar som för att
främja en rationell väghållning bör övergå från kommunen till Trafikverket och vice versa.
Därutöver bör en större genomgång/genomlysning göras av enskilda vägar där det kan vara
lmäpligare med annan huvudman, men även det omvända.

2018-03-28 13:45

Ja Nej, det finns

vägar/gator som

Trafikverket borde

överta ansvaret för

Nej, det finns finns

vägar som kommunen

borde överta ansvara

för
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80%

100%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

27%

27%

27%

27%

27%

27%

27%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

SVARSVAL SVAR

Ja

Nej, det finns vägar/gator som Trafikverket borde överta ansvaret för

Nej, det finns finns vägar som kommunen borde överta ansvara för

3 / 28

Examensarbete Enkätstudie - Kommunalt och statligt väghållaransvar SurveyMonkey



Q4 2013 arbetade Trafikverket, SKL och REV (Riksförbundet Enskilda
vägar) fram riktlinjer för hur väghållaransvaret bör fördelas i Sverige.

Riktlinjerna 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.

Svarade: 52 Hoppade över: 9

21%
11

56%
29

19%
10

4%
2

52

17%
9

71%
37

8%
4

4%
2

52

8%
4

67%
35

17%
9

8%
4

52

# KOMMENTAR (VALFRI) DATUM

1 Trafikverket gör allt för att undandra sig ansvar 2018-04-25 08:00

2 TRV driver fler indragningsärenden än tidigare. Det är ibland lite oklart kring hur enskilda vägar
och Trafikverket hanteras. Kommunen är också med och har tagit på sig ansvar på enskilda
vägar som vi inte borde ha gjort.

2018-04-18 11:57

3 Enskilt huvudmannaskap i tätorter. 2018-04-16 10:02

4 Vi håller just nu på med vår översyn tillsammans med Trafikverket. 2018-04-11 15:41

5 Det finns en oro för orter där det är enskilt huvudmannaskap. Kommer samfälligheterna ha råd
att göra det underhåll och reinvesteringar som behövs?

2018-04-11 14:38

6 Vi har idag enskild väghållning i 13 av 14 tätorter. Icke aktiva samfälligheter och kommunen
driftar gatorna som om vi vore väghållare, i samtliga tätorter.

2018-04-11 11:23

7 Risk att statsbidrag för enskilda vägar kommer att minska vilket drabbar landsbygd. 2018-04-11 11:10

8 Framtiden rörig efter lagändring PBL. Sammanhållen bebyggelse i anslutning till enskilda vägar
får numera kommunalt huvudmannaskap.

2018-04-11 10:47

Mycket bra Bra Mindre bra Dålig

Känner Er kommun

till denna

riktlinje/målbild?

Vad anser Er kommun

om denna principiella

uppdelning?

Hur tycker ni denna

princip efterföljs i

Er kommun?
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MYCKET BRA BRA MINDRE BRA DÅLIG TOTALT

Känner Er kommun till denna riktlinje/målbild?

Vad anser Er kommun om denna principiella uppdelning?

Hur tycker ni denna princip efterföljs i Er kommun?
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9 Gotlands kommun har sedan 1970 ett frivilligt åtagande avseende hjälp med drift och underhåll
av enskilda vägar med statsbidrag.

2018-04-05 10:03

10 I vår kommun är det politiskt förankrad att bostadsgatorna i tätorterna sköts enskilt. Jag har
därmed svårt att bedöma läget som "dåligt", vi efterföljer principen "inte".

2018-04-03 11:47

11 Trafikverket arbetar med en inriktning att väghållaransvar ska överlämnas till kommunerna. 2018-03-29 08:57

12 Kommunen har en historia av dels planläggning genom byggnadsplaner men även att enskilt
huvudmannaskap använts som huvudalternativ vid planläggning. Det har medfört en stor
spridning av enskilt huvudmannaskap i tätorterna (även kommunens huvudort).

2018-03-28 13:45
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6% 3

58% 30

29% 15

4% 2

4% 2

Q5 Hur anser Er kommun att samarbetet med Trafikverket i frågor
kopplat till väghållning och väghållaransvar fungerar?

Svarade: 52 Hoppade över: 9

TOTALT 52

# KOMMENTAR (VALFRI) DATUM

1 Trafikverket har en inriktning att vilja dra sig undan lokala vägfrågor och bara fokusera på
riksvägar

2018-04-24 15:54

2 TRV vill frånsäga sig ansvar för en del saker på deras vägnät. Exv busshållsplats byggs ut på
landet den vill inte TRV drifta för den ligger "svårt" till för deras del. Tycker då att det kan vara
kommunen istället för det är ju kommuninvånarna som använder den.

2018-04-18 11:57

3 Ganska lite kontakt i frågorna. 2018-04-16 10:02

4 Driften är bra men trafikverkets kapacitet i smärre åtgärder för oskyddade trafikanter och
hållplatser är mycket dålig.

2018-04-11 11:23

5 I vissa frågor mindre bra. 2018-03-29 08:57

6 I stort sett välfungerande, men ibland är känslan att varken kommun eller Trafikverket har helt
koll över begrepp och ansvar/befogenheter. Kommunalt väghållningsområde och kopplingen till
allmän väg samt det tidigare regeringsbeslutet när kommunerna blev väghållare i större
utsträckning (början av 90-talet). Detta verkar inte ha blivit helt genomfört.

2018-03-28 13:45
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29% 14

21% 10

2% 1

17% 8

31% 15

Q6 Er kommun är idag godkänd väghållare för allmäna vägar enligt
väglagen. Vilken är den främsta anledningen till att Er kommun valt att

vara egen väghållare för allmäna vägar?

Svarade: 48 Hoppade över: 13

TOTALT 48

# KOMMENTAR (VALFRI) DATUM

1 Har inga allmänna vägar 2018-04-24 16:02

2 Genonfördes i början på 90-talet och det är nog ingen nu som har koll på motivet. Men är en
större kommun och man ville nog ha ökad rådighet över de centala områdena. Trafikverket
hade säkert också inspel att kn borde vara egen vh-myndighet

2018-04-18 12:00

3 Tidigare beslut, som vi inte vet grunden för. 2018-04-16 10:03

4 Vi har inga allmänna vägar. Vi har kommunala gator 2018-04-11 15:50

5 Vet ej. Har ej varit med så länge så jag vet hur besluten fattats 2018-04-11 13:47

6 Ingen aning! Vissa sträckor bör inte vara allmän väg. Någon sträcka är det påtryckning från
trafikverket.

2018-04-11 11:27

7 Gäller bara vägar med kommunalt ägda anläggningar och vissa genomfartsleder. 2018-04-03 11:49

8 Känner ej till detta 2018-03-29 15:26

9 För att möjliggöra exploatering av mark 2018-03-29 08:58

10 Vi är inte väghållare för allmänna vägar. Vi sköter gator och gång-cykelvägar inom detaljplan
samt de flesta enskilda vägarna i kommunen.

2018-03-28 17:15

11 Vet ej 2018-03-28 16:31

12 Där kommunen är väghållare för allmän väg enligt väglagen är ju kopplat till den utredning som
genomfördes i slutet av 80/början av 90-talet om kommunalisering av vägar. Därutöver så har
mindre områden övergått till kommunalt väghållningsområde, men även planlagts med
detaljplan med kommunalt huvudmannaskap.

2018-03-28 13:54

Egen

rådighet över

marken

Samordningsfö

rdelar

Ekonomisk

faktor

Påtryckningar

från

Trafikverket

Annan

anledning

0%

20%

40%

60%

80%

100%

29%

29%

29%

29%

29%

29%

29%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

31%

31%

31%

31%

31%

31%

31%

SVARSVAL SVAR
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60% 29

19% 9

21% 10

Q7 Känner Er kommun till den övergripande processen för hur
förändring av väghållaransvaret för allmänna vägar går till?

Svarade: 48 Hoppade över: 13

TOTALT 48

# KOMMENTAR (VALFRI) DATUM

1 Det finns troligen kunskap inom kommunen men jag som ansvarig för drift och underhåll känner
inte till processen

2018-04-11 13:47

2 Har ställt frågan till Länsstyrelsen om en diskussion kring detta. 2018-04-11 11:27

3 Beror på vad som avses. Huvuddiskussionen på mitt skrivbord rör processen att
vägföreningarna vill avsäga sig sitt väghållaransvar. Den processen är väl kartlagd och känd.
Möjligheten att som kommun avsäga mig ansvaret är mindre känd, om den ens är möjlig...

2018-04-11 10:50
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63% 30

19% 9

19% 9

Q8 Känner Er kommun att ni har tillräcklig kunskap om vad det innebär
att vara väghållare för en allmän väg (vägrätt med stöd av Väglagen)

och vad kommunalt väghållningsområde innebär?

Svarade: 48 Hoppade över: 13

TOTALT 48

# KOMMENTAR (VALFRI) DATUM

1 Kunskap kan alltid bli bättre och en ökad dialog mellan kommuner inom samma region för ökad
jämlikhet i utformning och bemötande i vägfrågor.

2018-04-25 08:07

2 Det skiftar. Lite olika på de olika förvaltningarna. 2018-04-18 12:00

3 Se fråga 1 del B 2018-04-11 15:50

4 Grundkunskap men behov finns av ytterligare kunskap. 2018-04-11 14:39

5 Inte helt och hållet 2018-04-11 13:47

6 Vi gör nog inte rätt! 2018-04-11 11:27

7 Det föreligger dock frågetecken kring de anläggningar där dåvarande Vägverket hade
anläggningar med stöd av väglagen (vägrätt), och dessa sedan överlämnades till kommunen
(där det även föreligger detaljplaner med enskilt huvudmannaskap/byggnadsplaner). Därutöver
finns frågetecken kring att för kommunens räkning planlägga en anläggning med stöd av
väglagen, hur en sådan prövning rent faktiskt går till och vilka vinster det har jämfört med att
använda sig av PBL och detaljplanläggning.

2018-03-28 13:54
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55% 26

34% 16

11% 5

Q9 Har Er kommun varit involverad i ett övertagande av
väghållaransvaret för en allmän väg ifrån Trafikverket under de senaste

10års perioden?

Svarade: 47 Hoppade över: 14

TOTALT 47

# KOMMENTAR (VALFRI) DATUM

1 I samband med expl då en tidigare statlig väg hamnade inom staden och detaljplanelagt
område

2018-04-18 12:01

2 pågår 2018-04-11 14:40

3 Ja, pågår just nu. Småvägar utan betydelse, till godsmagasin och kyrkor! 2018-04-11 11:30

4 Har endast varit anställd i 8 månader 2018-03-28 14:45

5 En allmän väg ned till brygga som genom planläggning övergått till kommunal gata, denna
sträcka låg dock utanför dåvarande kommunala väghållningsområdet.

2018-03-28 13:55
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24% 6

72% 18

8% 2

20% 5

12% 3

Q10 På vilket/vilka sätt har Er kommun juridiskt övertagit
väghållaransvaret? Om kommunen varit invloverad i flera fall av

övertaganden är det möjligt att ange flera alternativ.

Svarade: 25 Hoppade över: 36

Totalt antal svarande: 25

# ANNAT, ANGE I SÅ FALL HUR DATUM

1 Del av väg inmo DP del av väg ändra VH område 2018-04-18 12:05

2 Jag är inte säker på detta, frågorna har drivits från trafikverket. 2018-04-11 11:34

3 Vet ej, då jag inte jobbade här då. 2018-03-29 06:59
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Vägmarken var sedan tidigare planlagd

Annat, ange i så fall hur
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31% 4

46% 6

8% 1

8% 1

8% 1

Q11 Om Er kommun varit involverade i flera övertaganden.Vilket har
varit det juridiskt vanligaste sättet att överta väghållaransvaret?Välj ett

följande alternativ.

Svarade: 13 Hoppade över: 48

TOTALT 13
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36% 9

36% 9

36% 9

24% 6

Q12 I vilket/vilka sammanhang har övertagande av väghållaransvaret
varit en aktuell fråga för Er kommun?Om kommunen varit invloverad i

flera fall av övertaganden är det möjligt att ange flera alternativ.

Svarade: 25 Hoppade över: 36

Totalt antal svarande: 25

# ANNAT, ANGE I SÅ FALL VAD DATUM

1 Vet inte anledning. Trafikverkets beslut. 2018-04-17 15:19

2 Underlätta för utbyggnad av andra samhällsfunktioner typ VA mm 2018-04-12 09:18

3 Renodling enligt principerna stad/land. 2018-04-11 14:44

4 Trafikverket vill bli av med småvägar, stickvägar, utanför det sammanhängande vägnätet. 2018-04-11 11:34

5 Trafikverket framför att de vill överlämna en väg, kommunen säger nej. Trafikverket väljer då att
sluta göra åtgärder på vägen vilket medför stora klagomål på kommunen och Trafikverket
hänvisar alla frågor/klagomål till kommunen. Vi blir därmed indirekt tvingade att ta över.

2018-03-29 12:44

6 Se ovan 2018-03-29 06:59
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13 / 28

Examensarbete Enkätstudie - Kommunalt och statligt väghållaransvar SurveyMonkey



55% 6

9% 1

27% 3

9% 1

Q13 Om Er kommun varit involverade i flera övertaganden. I vilket
sammanhang har övertagande av väghållaransvaret varit vanligast?

Välj ett följande alternativ.

Svarade: 11 Hoppade över: 50

TOTALT 11
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Vägens funktion ändrades till följd av exploatering
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8% 2

44% 11

28% 7

20% 5

16% 4

Q14 Utgick någon form av ersättning i samband med övertagandet?

Svarade: 25 Hoppade över: 36

Totalt antal svarande: 25

# ANNAT, ANGE I SÅ FALL VAD DATUM

1 översyn utbyte av trafikljus samt del av gatljus 2018-04-25 15:45

2 Övertagandebesiktningar kommer genomföras som reglerar detta. Bytet av vägarna bedömdes
likvärdiga.

2018-04-11 14:44

3 Upprustning av vägen gjordes av Trafikverket 2018-03-29 15:28

4 Möjlighet till exploatering för annat ändamål 2018-03-29 09:00
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Q15 Hur upplevde ni processen/processerna för övertagande av
väghållaransvar? (Valfri fråga)

Svarade: 11 Hoppade över: 50

# SVAR DATUM

1 Fungerade mycket bra 2018-04-25 15:45

2 Trafikverket var väldigt angelägna om att minska sitt väghållaransvar 2018-04-24 15:57

3 lite olika. I vissa fall TRV beslutat om ändrad VH - gräns och därefter gjort avtal om var gränsen
går mer exakt. I andra fall har TRV drivit det som ett formellt indragningsärende

2018-04-18 12:05

4 Förekommer inte så ofta vilket gör att kunskapen inte är aktuell 2018-04-17 09:06

5 bra, en del av RÄV. Rätt väghållaransvar med Trafikverket 2018-04-12 09:18

6 Tidsmässigt lång process. 2018-04-11 14:44

7 Rimligt att kommunen är väghållare för den typen av kortare gator i tätorter. 2018-04-11 11:34

8 Enkelt och smidigt 2018-04-11 10:58

9 Trafikverket skriver avtal om övertagande av väg till kommunen utan att tillämpa
anläggningslagen samtidigt som de upphäver vägrätten. Enbart Trafikverket kan ha vägrätt och
då denna upphävs tillfaller marken fastighetsägaren som kan riva vägen.

2018-03-29 12:44

10 Bra 2018-03-28 17:19

11 Denna process var avslutad innan min anställning påbörjades i aktuell kommun. 2018-03-28 13:57
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11% 5

67% 31

22% 10

Q16 Har Er kommun varit involverad i ett överlämnande av
väghållaransvaret för en allmän väg eller kommunal gata till

Trafikverket under den senaste 10års perioden?

Svarade: 46 Hoppade över: 15

TOTALT 46

# KOMMENTAR DATUM

1 Däremot tag TRV över en liten enskild väg i anslutning till en av TRVs rastplatser 2018-04-18 12:06

2 Vi som kommun får ej lämna över väg/gata till Trafikverket. Vi löser detta med driftavtal med
Trafikverket

2018-04-11 15:52

Ja Nej Vet ej

0%

20%

40%

60%

80%

100%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

22%

22%

22%

22%

22%

22%

22%

SVARSVAL SVAR
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20% 1

40% 2

40% 2

20% 1

Q17 I vilket/vilka sammanhang har överlämnande av väghållaransvaret
varit en aktuell fråga för Er kommun?Om kommunen varit invloverad i

flera fall av överlämnanden är det möjligt att ange flera alternativ.

Svarade: 5 Hoppade över: 56

Totalt antal svarande: 5

# ANNAT, ANGE I SÅ FALL VAD DATUM

1 byte av vägar se del C 2018-04-11 14:44

Vägens funktion ändrades till följd av utebliven kommunal exploatering

Vägens funktion ändrades och fick en ökad regional/nationell betydelse

Vägens funktion ändrades till följd av ny- eller ombyggnad av kommunal väg/gata

Annat, ange i så fall vad
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SVARSVAL SVAR

Vägens funktion ändrades till följd av utebliven kommunal exploatering

Vägens funktion ändrades och fick en ökad regional/nationell betydelse

Vägens funktion ändrades till följd av ny- eller ombyggnad av kommunal väg/gata

Annat, ange i så fall vad
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0% 0

50% 1

50% 1

0% 0

Q18 Om Er kommun varit involverade i flera överlämnanden. I vilket
sammanhang har överlämnande av väghållaransvaret varit vanligast?

Välj ett följande alternativ.

Svarade: 2 Hoppade över: 59

TOTALT 2
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alternativ ovan

0%

20%

40%

60%

80%

100%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50% 50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

SVARSVAL SVAR

Vägens funktion ändrades till följd av utebliven kommunal exploatering

Vägens funktion ändrades till följd av samhällsutveckling (vägen fick ökad regional/nationell betydelse)

Vägens funktion ändrades till följd av ny- eller ombyggnad av kommunal väg/gata

Annat, enligt angivet alternativ ovan
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0% 0

40% 2

20% 1

20% 1

20% 1

Q19 Utgick någon form av ersättning i samband med överlämnandet?

Svarade: 5 Hoppade över: 56

Totalt antal svarande: 5

# ANNAT, ANGE I SÅ FALL VAD DATUM

1 se del C 2018-04-11 14:44

Ja,

ekonomisk

kompensation

Ja, fysisk

åtgärd (ex.

ny

beläggning)

Nej Vet ej Annat, ange

i så fall vad

0%

20%

40%

60%

80%

100%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20% 20%

20%

20%

20%

20%

20%

20% 20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

SVARSVAL SVAR

Ja, ekonomisk kompensation

Ja, fysisk åtgärd (ex. ny beläggning)

Nej

Vet ej 

Annat, ange i så fall vad
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Q20 Hur upplevde ni processen/processerna för överlämnande av
väghållaransvar? (Valfri fråga)

Svarade: 1 Hoppade över: 60

# SVAR DATUM

1 Bra 2018-03-28 17:20
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