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SAMMANFATTNING 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en översyn av kommunens nuvarande 

riktlinjer och bidragsnivåer för enskilda vägar. Bakgrunden till översynen är att det finns 

brister i dagens bidragssystem. Syftet med denna rapport är dels att redovisa hur det ser ut 

idag, dels att ge förslag på åtgärder för att forma ett uppdaterat, mer enhetligt och rättvist 

system. 

I oktober 1993 beslutade kommunfullmäktige om bestämmelser om bidrag för enskilda 

vägar och dessa regler gäller än idag. Några av funderingarna som uppstått kring den 

nuvarande modellen är skillnaderna i finansieringen av gatukostnader i olika delar av 

kommunen, att bakgrunden till olika bidragsnivåer idag är delvis okända och därmed inte 

går att förklara, att gällande bestämmelser har tolkats på olika sätt, samt att vissa begrepp 

och definitioner är otydliga och det faktum att bidrag för upprustning inte har varit 

budgeterat sedan i början på 2000 talet.  

Synpunkter från vägföreningar i några av kommunens mindre tätorter indikerar bland 

annat att driftbidraget för vägar i tätorterna är för lågt och det finns stort behov av 

upprustning av vägar och därmed behov av upprustningsbidrag.  

Det som måste beslutas om politiskt är bland annat vilka vägtyper som ska kunna få 

bidrag, vilken modell som ska användas, vilka bidragsnivåer som ska användas och om 

kommunen ska betala ut ett bidrag eller två separata bidrag för drift och upprustning. 

Fokus i denna utredning ligger på ett nytt regelverk och översyn av bidragsnivåer utifrån 

gällande huvudmannaskap.  

 



 

 Enskild väghållning i Falu kommun 

 

2 

 

DEFINITIONER 

Bussgata I denna rapport definieras bussgata som en gata eller väg där bussar i 

linjetrafik går. 

Byvägar I denna rapport definieras byvägar som vägar i funktionell vägklass 8.  

Drift Åtgärder som säkerställer att trafiken kan komma fram på ett 

trafiksäkert sätt och att vägens funktion bibehålls, såsom grusning, 

dammbindning, hyvling, sladdning, dikesrensning och kantskärning, 

röjning och slåtter, renhållning, mindre reparationer, beläggnings-

reparationer, plogning, ishyvling, sandning och tillsyn av dagvatten 

och vägmärken (ej uttömmande lista). 

Funktionell 

vägklass 

NVDB:s (Nationella vägdatabasens) klassificering baserad på hur 

viktig en väg är för det totala vägnätets förbindelsemöjligheter, där de 

viktigaste vägarna tillhör funktionell vägklass 0 och de minst viktiga 

funktionell vägklass 9.  

K1 K1 vägföreningar är mindre föreningar som får kommunalt vägbidrag 

men inte statligt bidrag. 

K2 K2 vägföreningar får både kommunalt bidrag och statligt bidrag, dock 

inte för samma vägar. 

K3 K3 är föreningar som får både statligt och kommunalt bidrag för 

samma vägar 

K4 K4 vägföreningar är i Bjursås, Svärdsjö, Sundborn, Linghed, Enviken, 

Sågmyra, Lumsheden och Svärdsjö-Boda (Liljan). 

Lokalgator I denna rapport definieras lokalgator som vägar i funktionell vägklass 

7, dock ej bussgator.  
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Normkostnad Normkostnad är ett otydligt begrepp som har använts i beräkningen av 

driftskostnad i kommunen. Begreppet är olämpligt och borde 

avskaffas. Normkostnadsgrunden för drift av vägar i Falun beräknades 

1993 genom att alla förekommande arbetsmoment för den aktuella 

vägen åsattes ett à-pris gemensamt för hela kommunen. Dessa à-priser 

summerades sedan till en total normkostnad. År 2000 beslutades det 

att bidrag till vägföreningar skulle vara 60 % av denna normkostnad 

eftersom Gatukontoret hade bedömt att det skulle räcka för att 

upprätthålla samma standard som i motsvarande områden i Falu tätort. 

Permanent 

bostad 

Fastighet där minst en person är folkbokförd. 

Prioriterade 

vägar 

I denna rapport definieras prioriterade vägar som vägar i funktionell 

vägklass 4, 5 och 6 samt gator i vägklass 7 om de är bussgator.  

Standardhöjande 

åtgärder 

Åtgärder som höjer vägens standard, såsom asfaltering av en grusväg 

etc. 

Tättbebyggt 

område 

Enligt trafikförordningen får ett område förklaras vara tättbebyggt 

område med lokal trafikföreskrift om det har stads- eller bykaraktär 

eller annars har därmed jämförbart vägnät och bebyggelse. 

Kommunen har inom dessa områden rätt att besluta om vissa lokala 

trafikföreskrifter, trots att det inte är på väg med kommunalt 

huvudmannaskap. I Falu kommun är följande områden definierade 

som tättbebyggda: Falun, Bjursås, Enviken, Grycksbo, Sundborn, 

Svärdsjö, Vika, Danholn, Linghed och Sågmyra.   

Upprustning Större åtgärder som upprätthåller vägens standard, såsom förnyelse av 

beläggning och upprustning av dikningsanläggningar etc. Upprustning 

innebär större åtgärder som sker med några års eller några årtiondens 

mellanrum och där målsättningen är att återställa vägen till den 

ursprungliga standarden. Nybyggnation och standardhöjande åtgärder 

klassas inte som upprustning.  
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1 INLEDNING 

1.1 Syfte   

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en översyn av kommunens nuvarande 

riktlinjer och bidragsnivåer för enskilda vägar. Bakgrunden till översynen är att det finns 

brister i dagens bidragssystem.  

Syftet med detta underlag är dels att redovisa hur det ser ut idag, dels att ge förslag på 

åtgärder för att forma ett uppdaterat, mer enhetligt och rättvist system. Målsättningen är att 

skapa en grund för en hållbar standard på vägar i hela kommunen. Det kräver 

säkerställning av en långsiktigt effektiv skötsel av vägarna genom bland annat kommunala 

medel och tydliggörande av ansvar för väghållare.  

1.2 Avgränsningar 

Utredningen omfattar inte vägbelysning som regleras enligt separat belysningspolicy. 

Denna rapport handlar enbart om vägbidrag till enskilda vägar. Bidragsmodell för 

grönområden hanteras i en separat utredning och kommer att redovisas i en separat rapport. 

Denna utredningsrapport handlar i första hand om en ny bidragsmodell för vägar utifrån 

nuvarande huvudmannaskap. Möjligheten att kommunen tar över huvudmannaskapet för 

vissa vägar som är bidragsberättigade i kommunen, t.ex. inom tättbebyggda områden, är en 

aspekt som därför diskuteras endast kort i rapporten. En analys av möjligheten att ändra 

huvudmannaskapet skulle kräva en separat utredning. 

1.3 Samråd 

Samråd med några av de större vägföreningarna, intresseföreningar och många andra har 

skett i perioder under de senaste 20 åren från och med att utredningen inför beslutet om 

enskilt huvudmannaskap utanför Falu tätort startade.  

I samband med nuvarande utredning har kommunen bjudit in representanter från åtta 

vägföreningar; Bjursås, Borgärdet, Liljan, Linghed, Lumsheden, Rönndalen, Sundborn och 

Sågmyra på möten, först den 1 oktober 2014, igen den 25 maj 2015 och sedan den 8 

december 2015. På mötet i maj kom också en representant från en arbetsgrupp i 

vägföreningen i Grycksbo och på mötet i december kom representanter från 
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arbetsgrupperna både i Grycksbo och Vika. Anledningen till att just ovannämnda 

föreningar har kallats till möten är att de tillhör en grupp föreningar som sköter vägar i 

områden som har blivit reglerade i en lantmäteriförrättning och får ett högre bidrag per 

meter väg än andra föreningar. Det finns en lång historik bakom denna gruppering men de 

flesta av föreningarna sköter vägar inom tättbebyggda, detaljplanelagda områden.  

I december 2014 skickade kommunen ut en enkät till ovannämnda åtta vägföreningar. I 

den frågade kommunen bland annat om vilka vägar som tillhör varje förening, väglängd, 

standard på vägarna, ekonomiska förutsättningar i föreningarna samt kunskap och 

kompetens inom föreningarnas styrelser. Sammanfattning av enkätens svar finns i bilaga 5.  

I kommunen har det bildats en politisk referensgrupp som tjänstemän har träffat några 

gånger under 2015 och 2016. Gruppen består av Jonny Gahnshag (S), Richard Holmqvist 

(MP), Anders Runström (FAP), Camilla Sparring (C) och Mikael Rosén (M). Målet med 

gruppen var bland annat att lyfta ämnet och diskutera det i ett tvärpolitiskt sammanhang 

innan ett förslag tas upp för diskussion i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  

Nästa steg i samrådsprocessen är ett möte med vägföreningarnas representanter och den 

politiska referensgruppen den 21 januari 2016. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Vägnät och väghållare 

Sveriges vägnät är uppdelat i tre typer av vägar, enskilda vägar (cirka 43 000 mil), statliga 

vägar (cirka 9 850 mil) och kommunala gator och vägar (cirka 4 100 mil). 

Det finns ungefär 23 000 väghållare och dessa ansvarar för de enskilda vägarna. Ibland är 

en eller flera markägare väghållare. Ibland fungerar organisationer som väghållare, 

exempelvis vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar. Det är 

väghållaren som har det juridiska ansvaret för den enskilda vägen.  

En del enskilda vägar får statligt bidrag och andra får kommunalt bidrag. Kraven är olika 

för respektive bidrag. Ett krav som dock gäller för såväl statligt som kommunalt bidrag är 

att den enskilda vägen ska vara öppen för allmän motorfordonstrafik. 

Trafikverket är ansvarigt för reglerna kring statligt bidrag för enskilda vägar i hela Sverige 

och distrubitionen av detta bidrag. Det finns däremot inget gemensamt regelverk för 

kommunal utbetalning av bidrag till enskilda vägar i Sveriges 290 kommuner. Det är alltså 

upp till varje kommun att bestämma vilka regler som ska gälla i respektive kommun. Det 

finns nästan lika många system för utbetalning av bidrag som det finns kommuner, allt i 

från kommuner som sköter all väghållning på enskilda vägar till de kommuner som varken 

sköter eller betalar ut bidrag till de enskilda vägarna. 

I Falu kommun är kommunen huvudman och ansvarig för större delen av väghållningen i 

Falu tätort. I resten av kommunen handlar det om enskilda vägar där organisationer eller 

fastighetsägare svarar för väghållningen. Kommunens vägnät är fördelat enligt följande:  

ca 325 mil enskilda vägar, ca 58 mil statliga vägar och ca 36 mil kommunala gator och 

vägar. 

Det finns idag totalt mer än 170 organisationer/fastighetsägare som får bidrag från 

kommunen. Organisationerna ser olika ut och storleken på kommunens bidrag varierar. 

2.2 Väghållarens ansvar 

Enligt Trafikverket är väghållaransvaret följande (texten är lånad från Trafikverkets 

Publikation 2012:141: Drift- och underhåll av enskilda vägar):  
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”Väghållaren har ett ansvar mot trafikanterna för att vägen är i ett tillfredsställande 

skick. Väghållaren kan bli skyldig att betala skadestånd om han uppenbart har 

försummat väghållningen och det leder till att någon trafikant lider skada. Därför 

bör väghållaren överväga att teckna en ansvarsförsäkring. 

Väghållaren har även ett ansvar enligt Naturvårdslagen och Kulturminneslagen. 

Skaderisker för trafikanter. Eftersatt underhåll eller oaktsamhet vid hyvlings- och 

sladdningsarbeten kan medföra ökad risk för trafikolyckor. Man bör vara särskilt 

uppmärksam på bärigheten hos broar och vägtrummor. Om en bro eller en 

vägtrumma skulle brista kan det orsaka omfattande olyckor. Överplogningar på 

vintern kan leda till dikeskörningar. Det finns risk för att väghållaren blir 

skadeståndsansvarig om en större överplogning leder till en olycka. Upphyvlade 

stenar, större än de som ingår i slitlagret, kan speciellt för tvåhjuliga fordon utgöra 

en olycksrisk. De kan även orsaka skador på fordon, t.ex. punktering eller skadade 

fälgar. Upphyvlade stenar måste därför omgående avlägsnas från vägbanan. 

Anslutning av enskild väg till allmän väg. Enskild vägs anslutning till allmän väg 

får ej ske eller ändras utan Trafikverkets, eller i vissa fall den kommunala 

väghållningsmyndighetens, tillstånd (39 § Väglagen). Tillståndet bedöms på 

trafiksäkerhetsmässiga grunder.” 

2.3 Bestämmelser om bidrag till enskilda vägar 

I oktober 1993 beslutade kommunfullmäktige om bestämmelser om bidrag till enskilda 

vägar, se bilaga 1. Sedan dess har inga nya beslut fattats om de regler som gäller för 

bidragen. 

År 2000 fattade kommunfullmäktige beslut om att huvudmannaskapet för allmän plats 

utanför Falu tätort skulle vara enskilt och att kommunen skulle lämna bidrag till drift och 

underhåll. Detta beslut innehåller inga direkta regler om själva bidragsmodellen men i 

bestämmelserna ges tekniska styrelsen uppdraget att höja driftsbidraget till 60 % av 

normkostnaden. Tanken bakom beslutet beskrevs i ett PM, se bilaga 2, och där står det bl.a. 

att Gatukontoret har bedömt att 60 % av normkostnaden ska räcka för att upprätthålla 

samma driftstandard som inom motsvarande områden i Falu tätort. I detta PM står det 

också att det är viktigt att nivån årligen följs upp och eventuellt uppdateras, så att den 

verkligen täcker föreningarnas kostnader för att upprätthålla denna standard.  
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2.4 Beslut om huvudmannaskapet för allmän plats från 2000 

Enligt kapitel 4 § 7 i plan och bygglagen (2010:900) ska allmänna platser ha kommunalt 

huvudmannaskap men kommunen kan om särskilda skäl föreligger bestämma att 

huvudmannaskapet ska vara enskilt. 

Kommunfullmäktige fattade 2000-06-21, § 90, beslut om att huvudmannaskapet för allmän 

plats utanför Falu tätort ska vara enskilt och att kommunen ska lämna bidrag till drift och 

underhåll, se bilaga 2. Beslutet överklagades men vann laga kraft år 2002. Beslutet hade 

föregåtts av en omfattande utredning som pågick under två år. I utredningen ingick 

representanter för dåvarande gatukontoret och stadsbyggnadskontoret samt stadsjuristen. 

Under utredningen hölls samråd med vägföreningar, intresseföreningar och många andra. 

Utredningen jämförde olika alternativ för hur huvudmannaskapet för allmän plats skulle 

kunna lösas, d.v.s. vem som ska ansvara för drift och underhåll av vägar, parker och andra 

allmänna platser. Beslutet var ett långsiktigt vägledande policybeslut för det framtida 

huvudmannaskapet för allmän plats. Beslutet skulle implementeras successivt. 

Anledningen till att det behövdes ett policybeslut var många. Kommunsammanslagningen 

1971 ledde till att olika villkor kom att gälla i olika delar av kommunen. Vid planläggning 

senare tillkom ytterligare variationer, så att det även inom vissa byar fanns både 

kommunalt och enskilt huvudmannaskap. En lagändring 1998 medförde att nya 

lantmäteriförrättningar (omprövningsförrättningar) måste göras och det fanns då skäl att 

överväga om vägföreningarna och den enskilda väghållningen skulle finnas kvar eller inte.  

I utredningen konstaterades att en förutsättning för att det skulle kunna fungera med enskilt 

huvudmannaskap i byarna är att vägföreningarna där får visst stöd. Olika alternativ 

jämfördes: 

A. Kommunalt huvudmannaskap i alla tätorter med detaljplan.  

B. Kommunalt huvudmannaskap i de större tätorterna.  

C. Kommunen huvudman i alla orter där kommunen skötte driften vid tidpunkten för 

utredningen.  

D. Enskilt huvudmannaskap överallt utom i Falu tätort.  

En jämförelse av kostnaderna för att genomföra de olika alternativen redovisades, och då 

tittade man dels på engångsinvesteringar, dels den årliga driften. Alternativ B innebar en 

stor förändring jämfört med utgångsläget och därmed också mycket stora kostnader för 
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marklösen, planändring och utbyggnad/förstärkning jämfört med alternativ D enskilt 

huvudmannaskap. Att låta allt vara som det var då, d.v.s. att kommunen sköter vägar och 

grönytor på vissa orter, skulle ha lett till att det formella huvudmannaskapet skulle behöva 

ändras på dessa orter, alltså alternativ C. Även det alternativet medförde relativt höga 

kostnader jämfört med enskilt huvudmannaskap enligt alternativ D. 

Ovanstående är en sammanfattning av förutsättningarna för huvudmannaskap för allmän 

plats som redovisas mer utförligt i stadskansliets, gatukontorets och stadsbyggnads-

kontorets gemensamma skrivelse 2000-05-30, i ett remitterat förslag till genomförande 

2000-02-07 och i ett utrednings-PM 1998-11-11. 

Efter kommunfullmäktiges beslut 2000 har nio planändringar och tretton lantmäteri-

förrättningar gjorts. Det återstår en planändring och lantmäteriförrättning i Danholn. Därför 

ligger väghållaransvaret fortfarande hos kommunen för vägar i Danholn.  

I Grycksbo och Vika ligger väghållaransvaret hos föreningarna men i dagsläget sköter 

kommunen driften. Målet är att vägföreningarna i Grycksbo och Vika ska ta över 

driftsansvaret senast under år 2016.  

2.5 Förslag till ändrad bidragsmodell 2010 

Dåvarande trafik- och fritidsförvaltningen redovisade i tjänsteskrivelse 2010-01-13 ett 

förslag om förändring på vägbidragsnivån. Skrivelsen och Kommunstyrelsens 

utvecklingsutskotts beslut finns i bilaga 3. I skrivelsen står det b.la: 

att vägbidraget fastställs till 22,50 kr/meter väg till enskilda vägar inom 

centralorterna 

att vägbidraget fastställs till 14,00 kr/meter väg till enskilda vägar utanför 

centralorterna 

Trafik- och fritidsnämnden beslutade 2010-02-17: 

att överlämna skrivelsen till Kommunstyrelsen som information om den fortsatta 

hanteringen för att genomföra överlämnandet av vägar och grönområden till 

vägföreningar i Falu kommun i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 2000-06-

21 samt 

att uppmärksamma Kommunstyrelsen på att genomförandet kräver finansiering genom 

att nya medel tillförs Trafik- och Fritidsnämnden fr.o.m. 2011. 
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Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade 2010-03-03: 

att  ta informationen till protokollet 

att ärendet överlämnas till budgetdialogen samt 

att trafik- och fritidsnämnden redovisar till budgetdialogen kommunens kostnader för 

aktuella områden jämfört med det bidrag som kan bli aktuellt. 

Enligt en tjänsteskrivelse från 2013-03-25 fastställdes bidragsnivåerna aldrig. 
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3 NULÄGE OCH DISKUSSION 

3.1 Allmänt 

Kommunen har varken beslutat om ändringar i bidragsmodellen från 1993 eller en helt ny 

modell så bestämmelserna från 1993 gäller idag.  

Några av funderingarna som uppstått kring den nuvarande modellen är skillnaderna i 

finansieringen av gatukostnader i olika delar av kommunen, att bakgrunden till olika 

bidragsnivåer idag är delvis okända och därmed inte går att förklara, att gällande 

bestämmelser har tolkats på olika sätt, samt att vissa begrepp och definitioner är otydliga 

och det faktum att bidrag för upprustning
1
 inte har varit budgeterat sedan i början på 2000 

talet.  

I detta kapitel kommer gällande regler presenteras och möjliga förändringar diskuteras. 

Målet är sedan att ta fram en bidragsmodell som är så rättvis som möjligt och samtidigt 

hanterbar. 

3.2 Synpunkter från K4 vägföreningar  

Som tidigare framkommit har kommunen haft möten med representanter från 

vägföreningarna i Bjursås, Borgärdet, Liljan, Linghed, Lumsheden, Rönndalen, Sundborn, 

Sågmyra, Grycksbo och Vika. Dessa möten och svar från enkätundersökningen från 2014 

har gett kommunen insyn in i föreningarnas verksamhet och situation och man har kunnat 

identifiera vad som fungerar bra respektive mindre bra hos föreningarna. Detta har varit till 

stor hjälp vid framtagandet av förslag till en ny bidragsmodell. 

Vissa vägföreningar tycker att det är viktigt att behålla huvudmannaskapet ute på 

landsbygden för det är där som den bästa kunskapen om det lokala vägnätet finns och det 

är där man kan ha närkontakt med de lokala entreprenörerna. Dessa föreningar ser fördelar 

med att få bestämma vilken standard de ska ha på vägarna och på driften av dem. Andra 

föreningar vill inte ha huvudmannaskapet och skulle helst vilja att kommunen tog över det. 

Nedan redovisas en kort sammanfattning på några viktiga synpunkter från K4 

vägföreningar om dagens upplägg: 

                                                 

1
Motsvarar „ombyggnad“ i bestämmelserna från 1993. 
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 Det kommunala vägbidraget är för lågt. Kommunen borde ge bidrag som täcker K4 

föreningarnas kostnader för att kunna upprätthålla samma standard som inom 

motsvarande områden i Falu tätort.  

 Det finns stort behov av upprustning av vägar och därmed påpekas det behov av 

kommunalt bidrag för att upprusta vägarna, inte bara bidrag till drift. Vissa 

föreningar menar dessutom att vägarna inte var i tillräckligt bra skick när 

huvudmannaskapet ändrades från kommunalt till enskilt. 

 Vägföreningar är inte momsbefriade som kommuner är och K4-föreningarna 

påpekar därför att deras kostnader är 25 % högre än kommunens. 

 Det är svårt att rekrytera styrelsemedlemmar. 

 De senaste åren har det i vissa av kommunens mindre tätorter uppstått problem 

relaterade till storlek på sopbilar. Det rekommenderas här att vägföreningarna tar 

upp detta med Falu Energi och Vatten (FEV). 

3.3 Några otydliga begrepp 

Definitioner av begrepp som används i samband med väghållning och skötsel av vägar 

varierar ganska kraftigt vilket kan göra det svårt att tolka vissa ord. Det ord som troligtvis 

är mest oklart är underhåll men i vissa sammanhang även ord som drift och ombyggnad. 

Det som bl.a. är oklart är skillnaden mellan årliga driftsarbeten och större åtgärder såsom 

ombeläggning av asfalt, eller andra större åtgärder som sker med några års eller några 

årtiondens mellanrum. För ett uppdaterat regelverk för bidrag till enskilda vägar föreslås 

följande begrepp och definitioner: 

1.  Drift
2
: Åtgärder som säkerställer att trafiken kan komma fram på ett trafiksäkert 

sätt och att vägens funktion bibehålls, såsom grusning, dammbindning, hyvling, 

sladdning, dikesrensning och kantskärning, röjning och slåtter, renhållning, mindre 

reparationer, beläggningsreparationer, plogning, ishyvling, sandning och tillsyn av 

dagvatten och vägmärken (ej uttömmande lista).  

                                                 

2
 Motsvarar „Drift och underhåll“ i bestämmelserna från 1993. 
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2. Upprustning
3
: Större åtgärder som upprätthåller vägens standard, såsom förnyelse 

av beläggning och upprustning av dikningsanläggningar etc. Upprustning innebär 

större åtgärder som sker med några års eller några årtiondens mellanrum och där 

målsättningen är att återställa vägen till den ursprungliga standarden. Nybyggnation 

och standardhöjande åtgärder klassas inte som upprustning. 

3. Standardhöjande åtgärder: Åtgärder som höjer vägens standard, såsom 

asfaltering av en grusväg etc.  

Drift ersätter då det som kallas för ”drift och underhåll” i gällande bestämmelser och 

upprustning ersätter ”ombyggnad”. 

Normkostnad är ett annat otydligt begrepp. Normkostnadsgrunden för drift av vägar i 

Falun beräknades 1993 genom att alla förekommande arbetsmoment för den aktuella vägen 

åsattes ett à-pris gemensamt för hela kommunen. Dessa à-priser summerades sedan till en 

total normkostnad. År 2000 beslutades det att bidrag till vägföreningar skulle vara 60 % av 

denna normkostnad eftersom Gatukontoret hade bedömt att det skulle räcka för att 

upprätthålla samma standard som i motsvarande områden i Falu tätort. Det blir av denna 

anledning svårt att se vad 100 % av kostnaden ska täcka och därför är begreppet olämpligt. 

I framtiden borde man försöka komma bort från att använda det. 

3.4 Vilka vägar kan man få bidrag för? 

Enligt bestämmelserna 1993: 

Kommunalt bidrag utgår till sådana enskilda vägar som behövs för boende samt i övrigt är 

av väsentlig betydelse för den allmänna samfärdseln ur kommunal synpunkt. 

Följande vägtyper får efter ansökan kommunalt bidrag: 

 Väg som försörjer två eller flera fastigheter. 

 Utfartsväg som är längre än 200 m från enstaka fastighet. 

 Väg till fritidsbebyggelse, skogsbruk, jordbruk eller annan näringsverksamhet som 

är av väsentlig kommunal betydelse. 

 

                                                 

3
 Motsvarar „ombyggnad“ i bestämmelserna från 1993. 
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Kommentarer: 

 Fastigheter är ett stort begrepp. Bidragsreglerna borde lämpligtvis istället utgå ifrån 

permanent boende, alltså fastigheter där en eller flera personer är folkbokförda.  

 Enligt punkt två kan man för vägar som bara har en fastighet söka bidrag, om vägen 

är längre än 200 m. Detta borde ses över och eventuellt borde denna vägtyp inte 

vara bidragsberättigad. Det finns troligtvis ca 15-20 vägar som idag får bidrag och 

bara har en permanentbostad. Dessa vägar är i Falu kommun sammanlagt ca 8000 

m enligt den information som kan tas fram på ett relativt enkelt sätt idag. Denna 

information är dock inte exakt och måste ses över vid implementering av nya 

regler.  

 Reglerna har tolkats på olika sätt av olika tjänstemän så vägar som försörjer två 

eller fler fastigheter men är kortare än 200 m har blivit nekade bidrag. Vad som 

gäller måste framgå tydligt i reglerna så att det inte går att tolka dem på olika sätt. 

 Vägar som är kortare än 200 m har fått bidrag om de har varit inom de större 

vägföreningarna men inte på landsbygden och inte inom Falu tätort. Eventuellt 

borde man fundera på att ha kravet på 200 m på alla bidragsvägar. Vissa kommuner 

har detta krav på alla vägar och vissa betalar då inte heller bidrag för de första 200 

m av vägen. Om detta krav ställs på alla vägar kommer ganska många smågator i 

de större föreningarna inte att vara bidragsgator längre. Utanför de större 

föreningarna är det högst tre korta vägar som inte längre skulle få bidrag. Ett annat 

alternativ är att kravet om 200 m enbart skulle gälla vägar som tillhör funktionell 

vägklass 8
4
. Ett annat alternativ är att kravet på 200 m gäller utanför tättbebyggda 

områden. I tättbebyggda områden skulle däremot enskilda kunna väghållare bilda 

en förening och söka bidrag om deras vägar är lokalgator och sammanlagt 

överstiger 200 m.  

 Idag lämnar kommunen inte bidrag för skötsel av gång- och cykelvägar (GC-

vägar). Detta borde ses över nu när gång och cykling får ökad betydelse som 

alternativ till bilåkande i kommunen. Denna syn återspeglas t.ex. i kommunens 

                                                 

4
 Funktionell vägklass är en klassificering baserad på hur viktig en väg är för det totala vägnätets 

förbindelsemöjligheter. Den beskrivs i bilaga 7. 
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trafikstrategi från 2012 där visionen är bl.a. att valet att gå, cykla, åka kollektivt 

eller välja andra miljöanpassade transportsätt är det självklara året om. Ett 

alternativ är att GC-vägar inom tättbebyggda områden blir bidragsberättigade. 

Anledningen till att gång- och cykelvägar som ligger längs statliga vägar inte 

föreslås som berättigade till kommunalt bidrag är att de ska normalt vara statliga 

GC-vägar. I de fall sådana cykelvägar inte är statliga så borde ansökan om 

kommunalt bidrag gå igenom andra kommunala bidragskanaler än vägbidrag. 

 Väg till fritidsbebyggelse, skogsbruk, jordbruk eller annan näringsverksamhet som 

är av väsentlig kommunal betydelse kan tolkas på olika sätt av olika tjänstemän. 

Denna typ av väg kommer eventuellt upphöra att vara bidragsberättigad. I dag tar 

fem föreningar emot bidrag för vägar som inte har permanentbostäder men som 

ansetts vara av väsentlig kommunal betydelse. 

Beslutsfrågor: 

 Ska bidragsreglerna utgå ifrån permanentbostäder istället för fastigheter? 

 Eller ska bidragsreglerna utgå ifrån fastigheter med permanentbostäder? 

 Ska man bara kunna få bidrag om det finns minst två permanenta bostäder längs vägen? 

 Ska 200 m-kravet gälla alla vägar eller enbart vägar i funktionell vägklass 8? Eller ska 

man bara kunna få bidrag för kortare gator om man samlar ihop några lokalgator inom ett 

tättbebyggt område som blir sammanlagt mer än 200 m? 

 Ska kommunen lämna bidrag för GC vägar som är inom tättbebyggda områden? 

 Ska kommunen ta bort bidragsmöjligheten för vägar till fritidsbebyggelse, skogsbruk, 

jordbruk eller annan näringsverksamhet som är av väsentlig kommunal betydelse? 

3.5 Vem kan söka bidrag? 

I bestämmelserna från 1993 finns det inga krav om vilka som kan söka bidrag. I praktiken 

har det dock varit så att kommunen enbart har betalat bidrag till organisationer. Enda 

undantaget har varit de som bor ensamma vid en bidragsberättigad väg. I andra fall har det 

antingen varit formella föreningar eller, om det inte har funnits en sådan, en 

väghållningsorganisation där samtliga berörda fastighetsägare skriftligen har kommit 

överens om bildande av organisationen. Kommunen har en ansökningsblankett för 

bildande av en sådan överenskommelse. 
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Det borde tydliggöras i nya bestämmelser vilka former av organisationer som kan söka 

bidrag. 

3.6 Uppdelning av bidrag 

Idag kan man söka bidrag till drift och sedan kan man söka separat bidrag till upprustning 

om budgeterade medel finns tillgängliga. En annan möjlighet vore att årligen dela ut ett 

bidrag för både drift och upprustning. Ett problem med en sådan lösning är att 

upprustningsbehovet varierar i de olika föreningarna. Ett annat är att det ställer stora krav 

på framförhållning hos vägföreningarna och i praktiken innebär det att de bör kunna 

planera 20-30 år framåt.  

Om drift och upprustning behålls som två separata bidrag betyder det för det första att 

bidrag för upprustning måste vara budgeterat varje år och för det andra att kommunen 

måste ha resurser för att gå igenom och prioritera ansökningar om upprustningsbidrag. Det 

kan vara komplext att bestämma hur ansökningar ska prioriteras och det är viktigt att 

prioriteringsreglerna blir tydliga.  

Beslutsfråga: 

 Ska kommunen betala ut ett bidrag eller två separata bidrag för drift och upprustning? 

3.7 Driftbidrag – grundkostnad 

Bestämmelserna 1993: 

Bidrag till drift och underhåll för enskild väg utgår som en del av den normkostnad som 

beräknas för vägen. Beräkning av normkostnad följer i huvudsak Vägverkets
5
 regler. 

Normkostnaden beräknas genom att alla förekommande arbetsmoment för den aktuella 

vägen (grusning, dammbindning, hyvling, sladdning, dikesrensning/kantskärning, 

röjning/slåtter, smärre reparationer, beläggningsunderhåll, plogning, ishyvling, sandning 

och utmärkning) åsätts ett á-pris som är gemensamt för hela kommunen. Den framräknade 

normkostnaden per arbetsmoment summeras till en total normkostnad för respektive väg. 

Hänsyn till trafikarbetet på respektive väg tas genom en koefficient som justerar à-priset 

för de arbetsmoment som är trafikberoende.  

                                                 

5
 Nuvarande Trafikverket 
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Nivån på à-priserna för normkostnadsberäkningen och trafikkoefficienten beslutas av 

tekniska styrelsen.  

Kommentarer: 

 Det finns skillnader i finansieringen av gatukostnader i Falu tätort där 

huvudmannaskapet är kommunalt och i områden där huvudmannaskapet är enskilt 

och driften sköts av vägföreningar. Det finns även skillnader inom Falu tätort, då 

vissa gator inom tätorten är enskilda.  

 Användning av begrepp är delvis oklara. Som exempel är det inte helt klart vad 

som menas med beläggningsunderhåll. Innebär det för en asfalterad gata allt från 

potthålslagning till asfaltering av hela vägen? Eftersom gällande regler innehåller 

möjligheten att söka bidrag för upprustning så kan man tolka det som så att 

beläggningsunderhåll bara betyder mindre beläggningsreparationer. 

 Falu kommun betalar idag vägbidrag till fyra olika föreningsgrupper: K1, K2, K3 

och K4. K1 och K2 är mindre föreningar, K3 är föreningar som får både statligt och 

kommunalt bidrag för samma vägar och K4 är föreningarna i de flesta av 

kommunens mindre tätorter.  

 För de mindre föreningarna (K1 och K2) har ett à-pris per meter grusväg använts 

utan trafikkoefficient. De större föreningarna (K4) får också bidrag enligt ett à-pris 

per meter väg men à-priset är olika för olika föreningar och det är oklart hur man 

har kommit fram till dessa á-priser eftersom trafikkoefficienten har försvunnit längs 

vägen. 

Nedan visas normkostnadsberäkningen från 1993 för årligt driftsbidrag till enskilda 

grusvägar till vänster och belagda vägar till höger. Kostnaden anges i kr per meter väg. I 

beräkningen på normkostnaden räknas det in ett momsbelopp på 60 %, det vill säga att 

normkostnaden innehåller 60 % moms.  
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Kostnad [kr/m]

Barmarksunderhåll

Grusning 2,04

Dammbindning 1,25

Hyvling 1,1

Dikesräns och kantskärn 0,7

Röjning och slåtter 0,3

Smärre reparationer 0,5

Vinterunderhåll

Plogning 2,64

Ishyvling 0,3

Sandning 0,6

Utmärkning 0,28

Summa kostnader

Barmarksunderhåll 5,89

Vinterunderhåll 3,82

Momsbelopp 60% 1,46

TOTALBELOPP 11,17

Kostnad [kr/m]

Barmarksunderhåll

Dikesräns och kantskärn 0,7

Röjning och slåtter 0,3

Smärre reparationer 0,5

Beläggningsunderhåll 1

Vinterunderhåll

Plogning 2,64

Ishyvling 0,3

Sandning 0,6

Utmärkning 0,28

Summa kostnader

Barmarksunderhåll 2,5

Vinterunderhåll 3,82

Momsbelopp 60% 0,95

TOTALBELOPP 7,27  

Figur 1. Normkostnadsberäkning från 1993 för grusvägar till vänster och belagda vägar till höger.  

3.8 Driftbidrag – modell 

I denna utredning har flera alternativ diskuterats som grund för driftbidrag ut ifrån dagens 

bestämmelser om enskilt huvudmannaskap, t.ex.: 

a) Samma modell som idag. 

b) Fast bidrag kr/m väg, lika för alla föreningar. 

c) Trafikverkets modell (väglängd, trafikintensitet, klimat och grusväg/belagd väg). Se 

närmare information om modellen i bilaga 4. 

d) Modell utifrån andra parametrar, t.ex. vägbredd, trottoar, klimat och väderlek inom 

kommunen, lutning, definierad funktion (huvudgata/lokalgata/landsbygdsväg) osv.  

e) Modell ut ifrån funktionell vägklass enligt NVDB (Nationell vägdatabas). 

f) Modell ut ifrån funktionell vägklass och tättbebyggda områden enligt lokala 

trafikföreskrifter. 

Kommentarer: 

 Dagens modell har uppenbara brister och kan därför inte rekommenderas. Bristerna 

har listats tidigare i denna rapport men ett exempel som gör att det inte går att 

fortsätta med den är att eftersom grunden till olika bidragsnivåer för de större 
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vägföreningarna har delvis försvunnit längs vägen så blir det i princip omöjligt för 

kommunen att räkna ut hur mycket Grycksbo, Vika eller Danholn ska få i bidrag. 

 Fast bidrag per meter väg är en modell som många kommuner använder, t.ex. 

Rättvik, Sundsvall, Ystad och Uppsala. I vissa kommuner gäller bidraget för vägar 

som inte får statligt bidrag. Om Falu kommun skulle bestämma sig för att ändra 

huvudmannaskapet tillbaka till kommunalt för tättbebyggda områden skulle det 

kunna fungera med fast bidrag per meter väg för resterande bidragsvägar. 

 Trafikverkets modell har granskats i denna utredning och skulle kunna användas. 

Implementering av den skulle kräva uppskattning av trafikintensiteten för alla 

vägar. Den informationen har inte kommunen i dagsläget. Detta skulle då 

antagligen göras med hänsyn till antal bostäder.  

 Det är inte enkelt för kommunen att skapa en helt ny modell och underhålla den. 

Det anses vara lämpligare att bygga en ny modell på en grund som redan finns. 

 Modell som utgår ifrån funktionell vägklass enligt NVDB skulle kunna användas, 

se definitioner på de olika klasserna i bilaga 7. Genom att välja funktionell vägklass 

kan man ta hänsyn till driftsbehov i tätort å ena sidan och landsbygd å andra sidan 

utan att gränser dras. Enskilda och kommunala vägar i Falu kommun skulle då 

kunna grupperas i 3 grupper: 

 Prioriterade vägar: Vägar i funktionell vägklass 4, 5 och 6 samt gator i 

vägklass 7 om de är bussgator. Alla vägar i klass 4, 5 eller 6 i kommunen är 

inom Falu tätort men det finns några korta enskilda vägsträckor i vägklass 7 

som är bussgator. 

 Lokalgator: Vägar i funktionell vägklass 7, dock ej bussgator.  

 Byvägar: Vägar i funktionell vägklass 8. 

Funktionell vägklass 9 har enligt Trafikverkets regler inget regelbundet underhåll 

och borde därför inte vara berättigade kommunalt bidrag. Funktionell vägklass 0-3 

är statliga vägar och därför inte berättigade kommunalt bidrag. 

Idag finns det gamla klassificeringar på alla kommunens vägar. Dessa är till en stor 

del rätt klassade enligt Trafikverkets regler men en del vägar är dock fel klassade. 

Det finns t.ex. en del vägar som idag får kommunalt bidrag men är klassade i klass 

9. Det finns också exempel på vägar som klassas som 7 men borde vara 8.  Detta 
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måste ses över för alla bidragsberättigade vägar innan en ny modell implementeras. 

Förslag på förändringar måste sedan få Trafikverkets samtycke.  

 Om man vill tydliggöra skillnaden mellan bidrag till vägar inom och utanför 

tättbebyggda områden skulle man kunna använda kommunens definition om 

tättbebyggt område enligt lokala trafikföreskrifter och bestämma att endast vägar 

som både är i klass 7 och innanför ett sådant område kan få bidrag för lokalgator.  

Beslutsfråga: 

 Ska modellen utgå ifrån funktionell vägklass?  

 Ska modellen utgå ifrån funktionell vägklass och tättbebyggda områden enligt lokala 

trafikföreskrifter? 

 Eller ska det användas andra modeller? 

 Ska man klassa prioriterade gator utanför Falu tätort som lokalgator för att förenkla 

modellen?  

 Eller ska dessa klassas separat? 

3.9 Driftbidrag – uppföljning av nivå 

Bestämmelserna 1993: 

Nivån för det totala kommunala bidraget till drift och underhåll av enskilda vägar beslutas 

av kommunfullmäktige i samband med årsbudgeten.  

Kommentarer: 

 De senaste åren har nivån inte beslutats om av KF i samband med årsbudgeten. 

Kommunen har använt normkostnaden från 1993/1994 och sedan indexjusterat 

bidraget. Till en början, dvs. år 1993-1998, användes Vägverkets index men från 

1998 har kommunen använt ”Byggindex E 84 231 grusöverbyggnadsarbeten”. För 

framräkning av grusöverbyggnadsarbeten 231 används omräkningstabell från 

Byggindex nr 1 2012 och namnet 231 överbyggnad mm då nytt index kom under 

2011. 

o K1- och K2-föreningar kan få bidrag som svarar till 60 % av 

normkostnadsberäkning 1993 för grusväg. Sedan uppräknas bidraget varje 

år med nytt index samtidigt som eventuella ändringar av de väglängder 

organisationerna söker bidrag för görs. Basår för indexjusteringen är 1993. 
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Anledningen till att K1 och K2 delas upp i just dessa två grupper är inte helt 

klar men troligtvis beror det på att K2-föreningar får både kommunalt 

bidrag och statligt bidrag, dock inte för samma vägar. 

o K3-föreningar får för enskilda vägar statsbidrag som är lägre än kommunens 

bidragsnivå och borde därför också få kommunalt bidrag som täcker 

skillnaden mellan det statliga bidraget och kommunens bidragsnivå. I 

dagsläget får de skillnaden mellan den procent de får av statsbidraget och 60 

% av statsbidraget. Om de t.ex. skulle få 35 % av Trafikverkets kostnad i 

statsbidrag då skulle de få 25 % av Trafikverkets kostnad i kommunalt 

bidrag.  

o K3-föreningarna får bidrag för vägar som är i vägkategori E enligt 

Trafikverket. Kategori E är vägar som fungerar som uppsamlingsväg för ett 

område med fritidshus, normalt minst 25 hus. Det måste ses över om dessa 

kan vara av väsentlig kommunal betydelse. Om de inte är det och inte har 

permanenta bostäder längs vägarna så borde de inte vara bidragsberättigade. 

o K4-föreningar. De K4 föreningar som har fått kommunalt bidrag är i 

Bjursås, Svärdsjö, Sundborn, Linghed, Enviken, Sågmyra, Lumsheden och 

Svärdsjö-Boda (Liljan). Grundkostnadsberäkningen per meter väg är olika 

för olika tätorter/byar och grunden till det är att de har olika 

trafikkoefficient men information om hur man kom fram till koefficienten är 

oklar. Bidraget uppräknas varje år med nytt index och eventuella ändringar 

av väglängder som föreningarna söker bidrag för. Basår för 

indexjusteringen är 1994. 

 Tanken bakom bestämmelserna om ändrat huvudmannaskap år 2000 beskrevs i ett 

PM, se bilaga 2, och där står det bl.a. att det är viktigt att nivån årligen följs upp, så 

att den verkligen täcker föreningarnas kostader för att upprätthålla samma standard 

som inom motsvarande områden i Falu tätort. Detta har man inte gjort.  Försök 

gjordes 2010 men det gick inte igenom, se kapitel 2.5.  

 Det borde ses över om bidraget ska indexjusteras varje år eller inte. Om det ska 

indexjusteras borde eventuellt Trafikverkets index användas istället för att använda 
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Byggindex E 84 231 grusöverbyggnadsarbeten. Vid beräkningstillfället skulle man 

kunna bestämma att använda senast kända index från Trafikverket.  

 Istället för indexjustering skulle kostnaderna kunna fastställas antingen för några år 

i taget eller på obestämd tid. Detta för att förenkla budgetplaner.  

 Enligt bestämmelserna från 2000 om enskilt huvudmannaskap beslutade 

kommunfullmäktige bl.a. att uppdra till tekniska styrelsen att höja driftsbidraget till 

60 % av normkostnaden. Enligt tjänsteskrivelse från 2010-01-13 beräknades det 

faktiska bidraget vara 45 % av normkostnaden. Enligt det har ovannämnd höjning 

inte aktualiserats. 

Beslutsfrågor: 

 Ska bidraget indexjusteras årligen med Trafikverkets senast kända index?  

 Eller ska kostnaden fastställas för obestämd eller för en viss bestämd tid? 

3.10 Driftbidrag – nivå 

3.10.1 Trafikverkets driftbidragsmodell 

Ett alternativ är att använda trafikverkets driftbidragsmodell för att bestämma 

bidragsnivåerna för ovannämnda väggrupper; prioriterade vägar, lokalgator och byvägar. 

Trafikverkets beräkningsmodell är baserad på en normalväg, som består av en huvudväg 

samt en stickväg. Vägarnas längd tillsammans är 3,3 km och inkluderar två vägkorsningar 

och två vändmöjligheter. I modellen är de enskilda vägarnas underhållskostnader beroende 

av klimatzonstillhörighet framtagen av VTI (Väg- och Transportinstitutet), slitlagersort, 

trafikintensitet och nationell prislista på underhållsåtgärder som är framtagen genom ett 

slumpmässigt urval av 500 väghållare som har lämnat uppgifter om sina 

vägunderhållskostnader. 

Om man väljer kostnad för grusväg för alla vägtyper får man Trafikverkets högsta nivåer. 

För år 2014 var dessa (inklusive moms): 

 16,4 kr/m för väg med låg trafikintensitet 

 20,9 kr/m för väg med medelstor trafikintensitet 

 26,0 kr/m för väg med hög trafikintensitet. 
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Inkluderat i dessa kostnadssiffror är grusmaterial, grushyvling, grussladdning, 

dammbindning, röjning/slåtter, mindre åtgärder, snöröjning, halkbekämpning, ishyvling, 

snödikning och utmärkningsturer. 

För belagd väg är nivåerna (inklusive moms): 

 13,3 kr/m för väg med låg trafikintensitet 

 14,9 kr/m för väg med medelstor trafikintensitet 

 16,9 kr/m för väg med hög trafikintensitet. 

Inkluderat i dessa kostnadssiffror är beläggningsreparationer, dikesrensning, 

röjning/slåtter, mindre åtgärder, snöröjning, halkbekämpning, ishyvling, snödikning och 

utmärkningsturer. 

Trafikverket betalar normalt 60 % av dessa kostnader i bidrag men vissa typer av vägar får 

antingen högre eller lägre procent.   

I denna utredning har beräkningar gjorts för olika nivåer, t.ex. 100 % av kostnaden för 

grusväg enligt Trafikverket och sedan både lägre och högre varianter av det. Beräkningar 

för olika nivåer är gjorda för att se exempel på resultat både för kommunen och för 

vägföreningarna. Det är sedan politikernas val att bestämma nivån. Beräkningarna visas i 

kapitel 5.3. 

Eventuellt borde kommunen sätta som krav att driftarbeten minimerar behov av större 

upprustningsåtgärder, alltså maximerar tidsintervaller mellan behov av större åtgärder. 

Detta speciellt om kommunen ska betala separat bidrag för upprustning. 

Beslutsfråga: 

 Vilken nivå ska det vara på bidrag för prioriterade gator? De är få utanför Falu tätort. Ska 

de möjligtvis klassas tillsammans med lokalgator? 

 Vilken nivå ska det vara på bidrag för lokalgator? 

 Vilken nivå ska det vara på bidrag för byvägar? 

 

3.10.2 Kommunens driftskostnader 

Det hade varit lämpligt att kunna ta fram de kostnader Falu kommun har idag för att sköta 

ett område som är jämförbart med kommunens mindre tätorter t.ex. Grycksbo eller Hosjö. 

Tyvärr är gällande entreprenadkontrakt uppbyggt på det sättet att för de flesta 
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arbetsmomenten finns endast klumpsummor för hela entreprenaden som det inte går att 

skilja enstaka geografiska områden från. Kommunen har i dagsläget möjlighet att ta fram 

kostnader för snöröjning och halkbekämpning för olika områden. Kommunen har också 

information om antal utryckningar varje vinter för dessa områden. Men för andra 

arbetsmoment, exempelvis vinterjourkostnader och alla sommardriftskostnader, går det 

alltså inte att ta fram kostnader för enstaka geografiska områden. För att räkna ut 

driftkostnad för områden inom Falu tätort som kan vara liknande de mindre tätorterna i 

kommunen skulle man därför behöva dela entreprenadkontraktet upp på ett annat sätt än 

man gör idag.  

3.11 Driftbidrag för vägar med statligt bidrag 

Bestämmelserna 1993: 

Vissa vägar erhåller statsbidrag. Det kommunala bidraget är ett komplement till 

statsbidraget när detta är lägre än den kommunala bidragsnivån. När statsbidraget är 

lägre än den kommunala bidragsnivån utför det kommunala bidraget skillnaden mellan 

den kommunala bidragsnivån och det statliga bidraget. När det statliga bidraget är högre 

än den kommunala bidragsnivån utbetalas inte något kommunalt bidrag.  

Kommentarer: 

 K1- och K2-föreningar: De vägar som får kommunalt bidrag får inte statligt bidrag.  

 K3-föreningar: Kommunen betalar idag 30% av den statliga bidragsnivån så att K3 

föreningar sammanlagt får 60% av Trafikverkets kostnadsberäkning. Som tidigare 

framkommit är detta inte enligt gällande regler utan de borde få kommunalt bidrag 

som täcker skillnaden mellan det statliga bidraget och kommunens bidragsnivå. 

Kommunen behöver vänta tills Trafikverkets utbetalningslista har kommit för att 

kunna räkna ut det kommunala bidraget. Detta gör att betalningarna till K3 

föreningarna sker senare på året än för de andra vägarna och att exakt bidrag är inte 

känt förr än efter att Trafikverkets utbetalningslista har kommit. 

 K4-föreningar: Idag betalar kommunen fullt bidrag för de vägar i de större 

tätorterna som också får statligt bidrag.  
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Om kommunen ska fortsätta betala bidrag till K3 föreningar så skulle man kunna tänka sig 

att kommunen betalade en viss procent av det kommunala bidraget istället för att behöva 

vänta på Trafikverkets utbetalningslista varje år. 

För de vägföreningar som i dag får fullt bidrag för vägar som också får statligt bidrag 

skulle man kunna tänka sig att de istället får en viss procent av det kommunala bidraget 

oavsett hur stort det statliga bidraget är. Detta skulle betyda att kommunen inte behöver 

vänta på Trafikverkets utbetalningslista för att göra sina beräkningar. Ett annat alternativ 

vore att använda det statliga bidraget från året innan för att göra beräkningarna. 

Beslutsfrågor: 

 Vilken nivå ska det vara på kommunalt bidrag för vägar som erhåller statligt bidrag? Blir 

det mellanskillnaden mellan statligt och kommunalt bidrag eller x % av det belopp 

kommunen hade betalat ut i bidrag om vägen inte hade haft statsbidrag?  

 Eller ska kommunen inte lämna bidrag till vägar som erhåller statligt bidrag? 

3.12 Upprustningsbidrag  

Bestämmelserna 1993: 

Bidrag kan lämnas för ombyggnad av enskild väg. Bidrag lämnas med 70 % av den 

objektkalkyl som godkänts av gatukontoret. Den ombyggnadsstandard som kan accepteras 

för ett kommunalt bidrag är den minimistandard som är acceptabel med hänsyn till vägens 

funktion. 

Förhöjt bidrag kan beviljas av tekniska styrelsen om vägen är särskilt betydelsefull ur 

kommunal synpunkt eller om kostnaden är synnerligen betungande. 

I de fall ett års ombyggnadsobjekt blir så omfattande att de överstiger den kommunala 

budgeten, lämnas bidrag i den turordning som ansökningarna inkommit till gatukontoret. 

Vissa vägar får statsbidrag till ombyggnad. Det kommunala bidraget är ett komplement till 

statsbidraget när detta är lägre än det kommunala bidraget. För sådana objekt utbetalas 

skillnaden mellan det kommunala bidraget och det statliga bidraget. När det statliga 

bidraget är högre än det kommunala bidraget utbetalas inte något kommunalt bidrag.  
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Kommentarer: 

 Enligt K4-vägföreningarna finns det stort behov av upprustning av deras vägar och 

därmed påpekas det behov som finns av kommunalt bidrag, inte bara till drift, utan 

också för att upprusta vägarna 

 Bidrag för upprustning (ombyggnad) har inte varit budgeterat sedan i början på 

2000-talet. Om man ska behålla separata bidrag för drift och upprustning borde det 

fastställas att det ska bildas en fond som årligen får budgeterade tillgångar. 

Tillgångarna kan bestämmas som en fast summa eller så bestäms den årligen när 

man ser inkomna ansökningar. 

 Begreppet ombyggnad är inte definierat i bestämmelserna från 1993.  

 Enligt gällande bestämmelser ges bidrag till upprustning (ombyggnader) i den 

turordning ansökningarna kommit in. Det kan diskuteras om bidragsansökningarna 

istället ska prioriteras av kommunen med hänsyn till hur brådskande åtgärderna är. 

Nackdelen med det är att det kan kräva mycket arbete med att granska ansökningar 

och prioritera dem. En annan möjlighet vore att dela ut tillgångarna procentuellt. 

(Tillåter budgeten t.ex. bidrag på totalt x miljon kr och det kommer in ansökningar 

om totalt dubbelt så mycket i bidrag så skulle varje ansökan beviljas 50 % av 

ansökningssumman.) Men detta kan dock leda till att åtgärder skjuts upp för att 

föreningen hade räknat med att få en större andel i bidrag.   

 I bestämmelserna sägs att den ombyggnadsstandard som kan accepteras för ett 

kommunalt bidrag är den minimistandard som är acceptabel med hänsyn till vägens 

funktion. Med goda driftrutiner ska behov av större upprustningsåtgärder 

minimeras och på det sättet kan man maximera tidsintervallerna mellan behov av 

större åtgärder. I gällande bestämmelser finns inga krav på minimistandard på 

driftrutiner som minimerar behov för upprustningsåtgärder eller regler om tidsram 

för större åtgärder, t.ex. att livslängd på beläggning ska vara minimalt 25 år osv. 

Sådana regler skulle kunna hindra att upprustningsbidrag ges i de fall det inte har 

gått så lång tid eller se till att sådana vägar inte prioriteras när bidrag ska delas ut.  
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Beslutsfrågor: 

 Hur ska det säkerställas att det årligen finns budgeterade tillgångar för 

upprustningsbidrag? 

 Hur ska man prioritera inkomna ansökningar utifall ett års ombyggnadsobjekt blir så 

omfattande att de överstiger den kommunala budgeten? I den turordning som 

ansökningarna inkommit till kommunen, procentuellt eller efter prioritering gjord på 

kommunen?    

 Ska kommunen lämna bidrag till upprustning av vägar som får statligt 

upprustningsbidrag? 

3.13 Nybyggnation/standardhöjning 

Bestämmelserna 1993: 

Bidrag lämnas inte till sådan ombyggnad, som inom motsvarande område med kommunalt 

huvudmanskap skulle ha finansierats genom uttag av gatubyggnadskostnad från 

fastighetsägare. Kommunen bedömer själv utifrån denna regel vilka objekt som ska få 

bidrag.  

Kommentarer: 

 Enligt Plan- och bygglagen (§ 24-27) har fastighetsägare skyldighet att betala för 

gatukostnader när det gäller kommunens anläggning eller förbättring (dvs. 

standardhöjande åtgärd) av gata eller annan allmän plats: 

24 § Om kommunen i egenskap av huvudman har skyldighet att anlägga eller 

förbättra en gata eller annan allmän plats eller vidta en annan åtgärd som är 

avsedd att tillgodose ett områdes behov av allmänna platser och av anordningar 

som normalt hör till sådana platser, får kommunen besluta att ägarna till 

fastigheterna i området ska betala kostnaderna för sådana åtgärder. Kostnaderna 

ska fördelas mellan fastigheterna på ett skäligt och rättvist sätt. Kommunen ska 

besluta om avgränsningen av det område som ska omfattas av fördelningen, vilka 

kostnader som ska fördelas och grunderna för fördelningen. 

Plan- och bygglagen §§ 24-27 finns i bilaga 6. 

 Detta betyder att när Falu kommun säljer tomter så ingår kostnaden kommunen har 

haft för att bygga ut gata och annan allmän plats i ett område i tomtpriset.. I 
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tomtpriset ingår även andra kostnader som kommunen haft, t.ex. för 

fastighetsbildning och geotekniska undersökningar. Detta gäller för alla tomter som 

Falu kommun säljer i kommunen, vare sig det är i Falu tätort eller på andra ställen i 

kommunen. I ett nytt större planområde i Falu tätort är oftast kommunens kostnader 

högre för utbyggnad av allmän plats än i mindre tätorter t.ex. Bjursås eller 

Sundborn. Detta är bl.a. beroende av att det ofta är en annan standard på 

utformningen av gatan och att det kan ingå utbyggnad av grönområde eller lekplats 

vid vissa tillfällen och inte andra. Sedan är det allmänt högre marknadsvärden på en 

tomt i Falun än i de mindre tätorterna vilket också syns på tomtpriset.  Standard på 

nybyggnationer är oftast beroende av den standard som redan finns i området runt 

omkring. Gatubyggnadskostnaderna blir därför olika och det märks sedan på 

tomtpriserna. För nya gator i Sundborn (Tallvägen, Sandsberg), Bjursås (Borisa) 

och Borgärdet (Hagaforsvägen) har kommunen i tomtpriset tagit ut kostnad för 

gatubyggandet precis på samma sätt som i Falu tätort. Kostnaden är dock i varje 

enskilt fall i enlighet med vägstandarden.  

 Säljer kommunen tomter inne i tätorten vid befintliga gator så säljs tomterna för 

marknadspris och då ingår indirekt gatubyggnadskostnad av samma storlek som vid 

en nybyggd gata även om kommunen bara gör det som behövs för att ordna en 

infart till fastigheten t.ex. sänka en kantsten. 

 Ett exempel på standardhöjande åtgärder är när ett område för fritidsboende 

förändras till åretrunt-bostadsområde och en grusväg byggs därför om till en 

asfalterad gata med kantsten och trottoarer. I sådana fall debiterar kommunen 

fastighetsägarna kostnaderna för ombyggnaden.    

 Säljs det tomter privat i Falu tätort eller ute i de andra tätorterna så har kommunen 

ingenting med det att göra.  

Kommunen lämnar av ovannämnda skäl inte bidrag till nybyggnationer eller 

standardhöjande åtgärder och det föreslås inga förändringar av detta. 
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3.14 Villkor för bidrag 

I bestämmelserna från 1993 ställer kommunen följande krav: 

Det åligger väghållaren att på ett tillfredsställande sätt svara för drift och underhåll av 

berörd vägsträcka så att den uppfyller en god vägstandard. Enskilda vägar som får 

kommunalt bidrag skall hållas öppna för allmän trafik.  

Uppgift om aktuell vägsträckas längd, bredd och standard ska årligen lämnas av 

väghållaren till gatukontoret. 

Gatukontoret utövar kommunens tillsyn av de enskilda vägarna och utför kontroll av de 

ombyggnadsarbeten som beviljats kommunalt bidrag. 

Kommentarer: 

 Inga vidare förklaringar på vad som menas med god vägstandard framkommer i 

gällande bestämmelser. Detta behöver tydliggöras och standardkrav preciseras. 

 Kommunen skickar årligen ut en utskrift från registreringssystemet för vägbidrag 

för att uppgifterna ska kontrolleras och signeras av varje förening. 

 Kommunens mål är att föra okulära besiktningar på varje bidragsberättigad väg vart 

femte år. Kommunen har under de senaste åren inte haft resurser för att utöva 

denna tillsyn av enskilda vägar. Undantaget är inventeringar av vägar i nya 

ansökningar. Detta behöver ändras. Kommunen arbetar i nuläget på att ta fram en 

metod för okulära besiktningar. 

Beslutsfråga: 

 Kommer Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att få ökade medel för att ombesörja 

implementering och uppföljning av nya bestämmelser samt framtida tillsyn av enskilda 

vägar som får kommunalt bidrag? 

3.15 Ansökan och utbetalning av bidrag 

Bestämmelserna 1993: 

Drift och underhåll:  

Ansökan om kommunalt bidrag för drift och underhåll av enskild väg ska lämnas till 

gatukontoret senast 31 januari det år ansökan avser. Ansökan lämnas på av gatukontoret 

utarbetad blankett. 
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Det kommunala bidraget utbetala normalt under mars månad det år bidraget gäller.  

Kommentarer: 

 Kommunen har de senaste åren skickat en utskrift i december med information om 

bidraget till varje förening som har fått bidrag det året. Dessa ska undertecknas och 

skickas tillbaka till kommunen och det räknas som ansökan om fortsatt bidrag.     

 För nyansökningar finns det en ansökningsblankett men det finns inget krav på 

datum för när nyansökningar ska lämnas in för att få bidrag. Detta beror bl.a. på att 

inventering av vägarna inte kan göras vilken årstid som helst och att de som söker 

ska hinna upprusta sina vägar till kommunens miniminivå innan de kan få bidrag.  

 Förslag på nytt senaste ansökningsdatum om bidrag till drift för föreningar som 

redan har fått bidrag: 1 dec året före bidragssår. 

 Förslag på nytt senaste ansökningsdatum till nyansökningar för drift: Normalt 1 

april året före bidragsår. Detta för att möjliggöra inventering under 

våren/sommaren och åtgärder samma år och för att ansökningarna kommer med i 

vårens budgetdialog. Det är sedan naturligtvis upp till väghållaren att välja hur 

snabbt eventuella åtgärder görs men bidrag kan inte lämnas förrän kommunens 

minimistandard är uppnådd. Undantag från regeln om 1 april kan göras i samråd 

med driftsansvarige om inventering, åtgärder och godkännande av väg kan göras på 

kortare tid. 

Ombyggnad: 

Ansökan om kommunalt bidrag för ombyggnad ska göras till gatukontoret senast 30 

oktober året före planerad ombyggnad. Ansökan ska innehålla arbetsplan och objektkalkyl 

och göras på av gatukontoret utarbetad blankett.  

Efter beslut om bidrag för ombyggnad upprättas en tidplan och utbetalningsplan i samråd 

med gatukontoret.  

Kommentarer:  

 Förslag på nytt senaste ansökningsdatum om bidrag till upprustning: 1 april året 

före bidragsår. Detta för att bidragen kan tas upp i vårens budgetdialog. 

 Ansökningsblankett finns inte hos kommunen i dagsläget men blir utarbetad utifrån 

nya politiska beslut om bidragsmodellen och regelverket.  
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3.16 Övriga diskussioner 

3.16.1 Förändring på huvudmannaskap 

I vissa av tätorterna i kommunen vill man utreda möjligheten av att kommunen tar tillbaka 

huvudmannaskapet. Att ändra huvudmannaskap från enskilt till kommunalt är ett alternativ 

som några kommuner i landet har diskuterat de senaste åren.  

Enligt 7 § i Plan- och bygglagen ska kommunen vara huvudman för allmänna platser. 

Kommunen får dock, om det finns särskilda skäl för det, i detaljplanen bestämma att 

huvudmannaskapet i stället ska vara enskilt för en eller flera allmänna platser. I Falun finns 

det en utredning om varför man kom fram till gällande regler runt huvudmannaskap i 

bestämmelserna från är 2000. Om möjligheten på att ändra huvudmannaskapet ska tas upp 

igen kräver det en ny utredning. I den skulle man t.ex. kunna ta upp diskussion om att 

kommunen skulle kunna ta över huvudmannaskap i de områden som är definierade med 

lokal trafikföreskrift som tättbebyggda. Det kan vara fördelar med att kommunen sköter 

vägar inom tättbebyggda områden där kommunen har rätt att besluta om lokala 

trafikföreskrifter. Det ger till exempel kommunen större möjligheter att utforma vägnätet 

för att uppfylla sina trafiksäkerhetsmål. Frågan är dock inte enkel. Vissa av föreningarna i 

dessa tätorter vill behålla huvudmannaskapet för att ha möjligheten att påverka standarden 

på sina vägar och möjligheten att anlita lokala entreprenörer. En stor förändring på 

huvudmannaskap skulle också kräva kommunala resurser bl.a. i form av ändringar i 

detaljplaner och inlösen av mark.  

3.16.2 Bidrag enligt tillkomna kostnader 

I diskussion med några av de större föreningarna har det kommit fram önskemål om att 

kommunen betalar vägföreningarnas samtliga aktuella kostnader. Detta kan inte ses som ett 

realistiskt alternativ eftersom det strider mot lagen om offentlig upphandling. Det är inte 

heller realistiskt att kommunen ska betala hela kostnaden när vägföreningarna bestämmer 

standarden för driften. Dessutom har kommunen på detta sätt inte någon möjlighet att 

påverka avtalen med entreprenörerna. Detta är som sagt inte ett realistiskt alternativ och 

man borde istället överväga att ändra huvudmannaskapet till kommunalt om man vill 

säkerställa att driftkostnaderna täcks helt och hållet av kommunen.  
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3.16.3 Tätorter och landsbygd 

I dag gäller olika regler för vissa tätorter i jämförelse med landsbygden. Speciella regler 

gäller i följande områden som har blivit reglerade i en lantmäteriförrättning: Bjursås, 

Grycksbo, Svärdsjö, Sundborn, Linghed, Enviken, Sågmyra, Bengtsheden, Vika, Danholn 

och Lumsheden.  

Det finns en lång historik bakom det faktum att just ovannämnda områden har blivit 

reglerade i en lantmäteriförrättning och får ett högre bidrag per meter väg än andra 

föreningar. Denna historik har delvis presenterats i denna utredning men är alldeles för 

komplex för att presentera i detalj. Många saker har också förändrats genom tiden och det 

finns därför anledning att se över vilka vägar eller vilka områden inom kommunen det kan 

vara rimligt att ha speciella regler för. 

Exempel på faktorer som kan påverka valet av områden med speciella regler är Statistiska 

Centralbyråns definition av tätort, lokala trafikföreskrifter om tättbebyggda områden och 

detaljplanelagda områden med allmänna platser definierade: 

 Lumsheden upphörde att definieras som tätort år 1990 enligt Statistiska 

Centralbyrån (SC) och Toftbyn blev tätort år 1995. Därför kan man inte påstå att 

specifika regler gäller för nuvarande tätorter enligt SC.  

 Det finns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område för nio av dessa områden 

(inte för Bengtsheden, Lumsheden och Toftbyn) men gränserna för dem är inte 

desamma som båtnadsgränserna enligt Lantmäteriets förrättningar. Enligt 

trafikförordningen får ett område förklaras vara tättbebyggt område om det har 

stads- eller bykaraktär eller annars har därmed jämförbart vägnät och bebyggelse. 

Detta är anledningen till att Bengtsheden, Lumsheden, Toftbyn och andra mindre 

byar inte har bedömts av kommunen vara tättbebyggda områden. 

 Det stämmer inte heller att det gäller vissa regler för detaljplanelagda områden och 

andra för de områden som inte är detaljplanelagda. Det finns till exempel inga 

gällande detaljplaner i Lumsheden. 

Tätorter och landsbygd utvecklas och deras gränser ändras och dagens bidragsmodell tar 

inte hänsyn till det. Därför kan det vara praktiskt, särskilt om inte huvudmannaskapet för 

tätorter blir kommunalt, att hitta en vägbidragsmodell som tar hänsyn till olika 

driftförhållanden i tätort å ena sidan och landsbygd å andra sidan utan att dra gränser. Om 
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man däremot väljer att använda gränser är det troligtvis mest lämpligt i detta sammanhang 

att använda gränserna för tättbebyggda områden men då måste dessa också uppdateras i 

takt med områdenas utveckling.  

3.16.4 Uttaxering från medlemmar 

Bestämmelserna från 2000 grundades bl.a. på ett PM och där står det bl.a.: 

De som själva sköter drift och underhåll måste få bidrag som täcker detta, så att de inte 

behöver göra uttaxeringar för att kunna upprätthålla samma standard som inom 

motsvarande områden i Falu tätort.  

I denna utredning visas olika förslag på möjliga bidragsnivåer, bland annat utifrån 

Trafikverkets kostnadssiffror. Det blir sedan ett politiskt beslut var nivån kommer att 

läggas. 

Eventuellt kan man inte säkerställa helt jämna förhållanden angående väghållning i Falu 

tätort och andra tättbebyggda områden i kommunen på ett annat sätt än genom att ändra 

huvudmannaskapet till kommunalt. 

3.16.5 Annat stöd till vägföreningar 

Frågan om kommunen kan hjälpa föreningarna på ett annat sätt en enbart med 

bidragspengar har dykt upp. Detta skulle då t.ex. kunna vara genom kurser eller 

föreläsningar om väghållning, väghållaransvar, upphandlingar osv. Många av de större 

föreningarna som har haft väghållaransvaret länge intresseras kanske inte så mycket av 

detta men det kan vara desto mer intressant för mindre föreningar och de nya föreningarna 

i Grycksbo, Vika och Danholn. 

Några av K4-vägföreningarna har sagt att de har svårt att rekrytera styrelsemedlemmar. 

Kommunen hjälper gärna till med information eller annat stöd.  

3.16.6 Kommunens resurser 

De senaste åren har kommunen inte haft tillräckligt med resurser (personal) för att kunna 

sköta arbetet runt bidrag till enskilda vägar på ett bra sätt. Överförandet av 

huvudmannaskap har till exempel tagit längre tid än man hade velat och det har inte varit 

möjligt att utföra tillsyn såsom planerat.  

Det är viktigt att förvaltningen tilldelas resurser för att kunna följa upp en ny modell, ha 

regelbunden tillsyn med alla bidragsberättigade vägar, hålla god kontakt med väghållare, 
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vara rådgivande i frågor som rör drift och upphandlingar osv (såsom föreslogs av 

gatukontoret år 2000). 
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4 FÖRSLAG TILL UPPDATERAD MODELL I FALU KOMMUN 

4.1 Villkor för bidrag 

4.1.1 Alternativ a 

Kommunalt bidrag utgår till sådana enskilda vägar som behövs för permanent boende samt 

i övrigt är av väsentlig betydelse för den allmänna samfärdseln ur kommunal synpunkt. 

Kriterier för kommunalt vägbidrag: 

 Väg som försörjer två eller flera permanentbostäder. Med permanentbostad menas 

fastighet där minst en person är folkbokförd.  

 Utfartsväg som är längre än 200 m och som är utfart från enstaka permanent bostad. 

 Väg till fritidsbebyggelse, skogsbruk, jordbruk eller annan näringsverksamhet som 

är av väsentlig kommunal betydelse. 

 Gång- och cykelväg som är inom ett område som med en lokal trafikföreskrift är 

definierat som tättbebyggt område.   

Villkor för bidrag: 

 Förekommer flera utfarter från samma fastighet utgår bidrag endast till en väg, 

normalt den kortaste vägen. 

 Vägen måste hållas öppen och framkomlig för allmän trafik året runt.  

 Det åligger väghållaren att på ett tillfredsställande sätt svara för drift av berörd 

vägsträcka så att den uppfyller en god vägstandard. Vägen måste uppfylla de 

standardkrav som framkommer i dessa bestämmelser. 

 Uppgift om förändringar på vägsträckas längd, bredd och standard ska lämnas av 

väghållaren till kommunen senast 1 december året innan bidrag lämnas. 

Kommunen utövar tillsyn av de enskilda vägarna och utför kontroll av de 

ombyggnadsarbeten som beviljats kommunalt bidrag. Om en väg inte uppfyller 

standardkraven ges väghållaren möjlighet att rätta till bristerna. Kommunen avvaktar med 

utbetalning av bidrag tills bristerna är åtgärdade. 

4.1.2 Alternativ b 

Skillnaden mellan alternativ a och b är att i alternativ b gäller: 



 

 Enskild väghållning i Falu kommun 

 

36 

 

 Väg som försörjer två eller flera fastigheter med permanentbostäder.  

 Man kan inte få bidrag för utfartsväg från enstaka permanent bostad. 

  Man kan inte få bidrag för väg till fritidsbebyggelse, skogsbruk, jordbruk eller 

annan näringsverksamhet som är av väsentlig kommunal betydelse. 

 Vägens längd måste vara minst 200 m för byvägar men kan vara kortare för 

lokalgator. 200 m kravet gäller för alla vägar utanför tättbebyggda områden men 

inom tätorter kan enskilda väghållare bilda en organisation och söka bidrag om 

deras vägar är lokalgator och sammanlagt överstiger 200 m. En enskild väg med 

korta skaft kan också söka bidrag om skaften har samma gatunamn. 

4.2 Vem kan söka bidrag? 

För bidragsberättigad väg med två eller flera fastigheter ska väghållningen vara ordnad i 

någon form av organisation, t.ex. en vägförening eller samfällighetsförening. Om en sådan 

saknas kan alla berörda fastighetsägare teckna en överenskommelse som sedan måste 

godkännas av kommunen. 

4.3 Driftbidrag 

4.3.1 Modell – alternativ a 

Bidragsnivåer till drift för enskild väg följer i huvudsak Trafikverkets bidragsmodell. 

Kostnaden beräknas genom att vissa arbetsmoment (grusmaterial, grushyvling, 

grussladdning, dammbindning, dikesrensning, röjningsslåtter, mindre åtgärder eller 

reparationer, snöröjning, halkbekämpning, ishyvling, snödikning, utmärkning) för den 

aktuella vägen åsätts ett à-pris. Vissa kostnader är beroende av trafikarbetet på respektive 

väg och hänsyn till det tas genom att ta fram ett à-pris för tre olika trafikintensiteter. I Falu 

kommun hamnar vägar i olika prisklasser efter deras funktion i vägnätet. Klassificeringen 

följer Trafikverkets regler om funktionell vägklass. I kommunen grupperas klasserna i tre 

grupper (klass 0, 1, 2 och 3 är statliga vägar): 

 Prioriterade vägar: Gator i funktionell vägklass 4, 5 och 6 samt gator i 

vägklass 7 om de är bussgator.  

 Lokalgator: Vägar i funktionell vägklass 7, dock ej bussgator.  

 Byvägar: Vägar i funktionell vägklass 8. 
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Prioriterade vägar kan vara huvudgator, uppsamlingsgator eller gator där kollektivtrafik 

går. Lokalgator är bostadsgator i tättbebyggda områden där kollektiv linjetrafik inte går. 

Byvägar är mindre vägar utanför tättbebyggda områden, t.ex. vägar som betjänar 

permanentbostäder på landsbygden. 

Utanför Falu tätort finns det först och främst lokalgator och byvägar. Några få vägsträckor 

finns i de mindre tätorterna som klassas som prioriterade för att de har busstrafik. 

4.3.2 Modell – alternativ b 

Skillnaderna mellan alternativ a och b baseras först och främst på att tättbebyggda områden 

har en roll som tjänstekärna för omliggande landsbygd och borde därför ha högre 

bidragsnivå. Dessutom har kommunen bestämmelserätt på vissa trafikföreskrifter inom 

tättbebyggda områden som kan leda till ökade kostnader för väghållning.  

Skillnaderna är skrivna i kursiv stil: 

 Klassificeringen följer Trafikverkets regler om funktionell vägklass samt 

avgränsningar enligt Falu kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt 

område inom Bjursås, Danholn, Enviken, Grycksbo, Linghed, Sundborn, Svärdsjö, 

Sågmyra och Vika. I kommunen grupperas klasserna i tre grupper: 

 Prioriterade vägar: Gator i funktionell vägklass 4, 5 och 6 samt gator i 

vägklass 7 om de är bussgator.  

 Lokalgator: Vägar i funktionell vägklass 7 inom tättbebyggt område. Dock 

ej bussgator. 

 Byvägar: Vägar i funktionell vägklass 8 och funktionell vägklass 7 utanför 

tättbebyggt område. 

4.3.3 Bidragsnivå – alternativ a 

Kommunens bidragsnivå fastställs till x kronor/m för prioriterade gator och lokalgator och 

fastställs till y kronor/m för byvägar.  

Nivån för det totala kommunala bidraget till drift av enskilda vägar kan dock ändras av 

kommunfullmäktige i samband med årsbudgeten. I så fall blir det en procentuell förändring 

för samtliga bidragsnivåer. 
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4.3.4 Bidragsnivå – alternativ b 

Skillnaden mellan alternativ a och b är att alternativ b innefattar ett bidrag som är högre för 

prioriterade gator än för lokalgator.  

4.3.5 Indexjustering – alternativ a 

Bidragsnivån indexjusteras varje år med senast kända index från Trafikverket och eftersom 

Trafikverkets index kommer normalt i december varje år så kommer senast kända index att 

vara två kalenderår innan utbetalning, Om första bidragsåret blir 2017 kommer basår för 

indexet att vara 2015. Det betyder att bidrag för år 2017 räknas med index 2015 = 1,00. 

Bidrag för år 2018 indexjusteras med Trafikverkets index 2016, bidrag 2019 med index 

2017 etc. 

4.3.6 Indexjustering – alternativ b 

Skillnaden mellan alternativ a och b är att bidragsnivån inte indexjusteras i alternativ b 

utan fastställs antingen för obestämd tid eller för en specificerad tidsperiod. 

4.3.7 Vägar med stadsbidrag – alternativ a 

Vissa vägar erhåller statsbidrag. Det kommunala bidraget är ett komplement till 

statsbidraget när detta är lägre än den kommunala bidragsnivån. När statsbidraget är lägre 

än den kommunala bidragsnivån utgör det kommunala bidraget skillnaden mellan den 

kommunala bidragsnivån och det statliga bidraget. När det statliga bidraget är högre än den 

kommunala bidragsnivån utbetalas inte något kommunalt bidrag.  

4.3.8 Vägar med stadsbidrag – alternativ b 

Skillnaden mellan alternativ a och b är att det kommunala bidraget för vägar som också 

erhåller statsbidrag fastställs till x % av det belopp kommunen hade betalat bidrag för om 

inte vägen hade haft statsbidrag.   

4.4 Upprustningsbidrag 

4.4.1 Alternativ a 

Bidrag kan lämnas för upprustning av enskild väg som är berättigad driftbidrag. Bidrag 

lämnas i regel med 70 % av den objektkalkyl som godkänts av kommunen. Åtgärder som 

väghållningsorganisationer kan söka upprustningsbidrag för är följande:  
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 Åtgärder avseende linjeföring, trafiksäkerhet, framkomlighet och bärighet (bl.a. 

som nyanläggning eller återställande/byte av trummor och diken för bättre 

vattenavledning)   

 Slitlager av grus eller asfalt 

 Reparation och underhåll av broar 

Eventuella kostnader för förarbeten bekostas helt av sökande. Arbeten ska utföras enligt 

vedertagen praxis och på ett professionellt sätt. Den upprustningsstandard som kan 

accepteras för ett kommunalt bidrag är den minimistandard som är acceptabel med hänsyn 

till vägens funktion. 

Med goda driftrutiner ska behov av större upprustningsåtgärder minimeras och på det sättet 

kan man maximera tidsintervallet för behov av större åtgärder. Bidrag beviljas endast för 

upprustningsåtgärder som anses vara normala med hänsyn till livslängd på den del av 

vägen som ska åtgärdas.  

Förhöjt bidrag kan beviljas av kommunen om vägen är särskilt betydelsefull ur kommunal 

synpunkt eller om kostnaden är synnerligen betungande. 

I de fall ett års upprustningsobjekt blir så omfattande att de överstiger den kommunala 

budgeten, lämnas bidrag på ett av följande sätt:  

a) …i den turordning som ansökningarna inkommit till gatukontoret. 

b) ...procentuellt 

c) ...efter prioritering gjord av kommunen.     

Det ska bildas en fond som årligen får budgeterade tillgångar till bidrag för upprustning.  

Vissa vägar får statsbidrag till upprustning. Det kommunala bidraget är ett komplement till 

statsbidraget och kan högst vara x % av statsbidraget.  

4.4.2 Alternativ b 

Kommunen lämnar inte bidrag för upprustning av enskilda vägar. 

4.5 Bidrag för nybyggnation och standardhöjande åtgärder 

Bidrag lämnas inte till nybyggnation, standardhöjande åtgärder eller annan upprustning 

som inom motsvarande område med kommunalt huvudmanskap skulle ha finansierats 
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genom uttag av gatubyggnadskostnad från fastighetsägare. Kommunen bedömer utifrån 

denna regel vilka objekt som ska få bidrag.  

4.6 Ansökan och utbetalning av bidrag 

Drift: Ansökan om kommunalt bidrag för drift av enskild väg ska lämnas till kommunen 

senast: 

 1 december året före bidragsår för dem föreningar som redan har godkända vägar. 

De vägföreningar som har fått kommunalt bidrag föregående år får automatiskt en 

förtryckt ansökningsblankett med den aktuella vägföreningens uppgifter utskickad 

årligen i oktober eller november. Vägföreningen ska kontrollera uppgifterna, ändra 

om någon förändring har skett och därefter skicka tillbaka blanketten till 

kommunen senast 1 december för att få bidrag nästkommande.  

 1 april året före bidragsår för nya ansökningar. Undantag från detta datum kan 

göras i samråd med driftsansvarige om inventering, åtgärder och godkännande av 

väg kan göras på kortare tid. Nyansökan lämnas på kommunens blankett. 

Kommunen behandlar den inkomna ansökan, genomför en okulär besiktning samt 

påtalar eventuella åtgärder som måste genomföras för att uppnå kommunens 

minimistandard. Vägföreningen måste åtgärda besiktningsanmärkningarna och få 

dem godkända av kommunen innan bidraget kan betalas ut. 

Det kommunala bidraget utbetalas normalt under mars månad det år bidraget avser.  

 

Upprustning: Ansökan om kommunalt bidrag för upprustning ska göras till kommunen 

senast: 

 1 april året före planerad ombyggnad. Ansökan ska innehålla arbetsplan och 

objektkalkyl och göras på kommunens blankett.  

Efter beslut om bidrag för upprustning upprättas en tidplan och utbetalningsplan i samråd 

med sökanden.  
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4.7 Krav på standard 

En väg ska uppfylla följande krav för att kunna vara bidragsberättigad: 

 Körbanan ska normalt ha en bredd av minst 3 m med god framkomlighet. 

Avvikelser från vägens bredd ska godkännas av kommunens driftsansvarige. 

 Godtagbar vändplan ska finnas (väghållnings-, räddnings-, renhållningsfordon etc. 

ska kunna vända).  

 Väg och vändplan får inte användas på sätt som hindrar väghållningen och därmed 

trafikens framkomlighet. 

 Det ska finnas utrymme längs vägen som ger möjlighet att lägga upp snö utanför 

väg och vändplan. Alternativt kan väghållare redovisa att bortforsling är möjlig. 

Avvikelser ska godkännas av kommunens driftsansvarige. 

 Mötesplats eller annan likvärdig möjlighet till möte mellan fordon ska finnas. Detta 

bedöms av kommunens driftansvarige. 

 Vägkropp ska bedömas ha god bärighet för året-runt bruk. 

 Vägen ska ha ett slitlager, grus- eller asfaltbeläggning, med god funktion anpassad 

till vägens bärighet och den dimensionerande trafiken. 

 Vägens dränering och avvattning ska vara säkerställd. Vägens tvärfall ska vara 

tillräckligt för att säkerställa god avrinning och diken och trummor ska finnas för 

god dränering och avvattning av vägkroppen. Trumma genom väg ska normalt vara 

minst 300 mm i diameter, sidotrumma normalt minst 200 mm i diameter. 

Avvikelser från sidotrummornas storlek ska godkännas av kommunens 

driftsansvarige. 

En gång- och cykelväg ska uppfylla följande krav för att kunna vara bidragsberättigad: 

 Gång- och cykelvägar ska normalt ha en bredd på minst 2,5 m med god 

framkomlighet. Avvikelser från vägens bredd ska godkännas av kommunens 

driftsansvarige. 

 Det ska finnas utrymme längs vägen som ger möjlighet att lägga upp snö utanför 

väg och vändplan. Alternativt kan väghållare redovisa att bortforsling är möjlig. 

Avvikelser ska godkännas av kommunens driftsansvarige. 
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 Vägen ska ha ett slitlager, grus- eller asfaltbeläggning med god funktion anpassad 

till vägens bärighet och den dimensionerande trafiken. 

 Vägens dränering och avvattning ska vara säkerställd. Diken och trummor ska 

finnas för god dränering och avvattning av vägkroppen. Trumma genom väg ska 

normalt vara minst 300 mm i diameter, sidotrumma normalt minst 200 mm i 

diameter. Avvikelser från sidotrummornas storlek ska godkännas av kommunens 

driftsansvarige. 

Om en enskild väg eller gång- och cykelväg inte uppfyller standardkraven ges väghållaren 

möjlighet att rätta till bristerna. Kommunen avvaktar med utbetalning av bidrag tills 

bristerna är åtgärdade. 
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5 BESLUTSPUNKTER 

5.1 Regelverket och bidragsnivån 

Följande punkter i regelverket och bidragsnivån kräver politiskt beslut. Detta är 

sammanfattning av beslutsfrågorna i kapitel 3. 

1. Vilka vägar kan man få bidrag för? 

a) Ska bidragsreglerna utgå ifrån permanentbostäder istället för fastigheter? 

b) Eller ska bidragsreglerna utgå ifrån fastigheter med permanentbostäder? 

c) Ska man bara kunna få bidrag om det finns minst två permanenta bostäder 

längs vägen? 

d) Ska 200 m-kravet gälla alla vägar eller enbart vägar i funktionell vägklass 

8? Eller ska man bara kunna få bidrag för kortare gator om man samlar ihop 

några lokalgator inom ett tättbebyggt område som blir sammanlagt mer än 

200 m? 

e) Ska kommunen lämna bidrag för GC vägar som är inom tättbebyggda 

områden? 

f) Ska kommunen ta bort bidragsmöjligheten för vägar till fritidsbebyggelse, 

skogsbruk, jordbruk eller annan näringsverksamhet som är av väsentlig 

kommunal betydelse? 

2. Uppdelning av bidrag: 

a) Ska kommunen betala ut ett bidrag eller två separata bidrag för drift och 

upprustning? 

3. Driftbidrag – modell: 

a) Ska modellen utgå ifrån funktionell vägklass? 

b) Ska modellen utgå ifrån funktionell vägklass och tättbebyggda områden 

enligt lokala trafikföreskrifter?  

c) Eller ska det användas andra modeller? 

d) Ska man klassa prioriterade gator utanför Falu tätort som lokalgator för att 

förenkla modellen? 
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e) Eller ska dessa klassas separat? 

4. Driftbidrag – uppföljning av nivå: 

a) Ska bidraget indexjusteras årligen med Trafikverkets senast kända index? 

(Trafikverkets index från två år tidigare kan då används, t.ex. index från 

2015 används för att justera bidrag för år 2017. Detta för att kunna redovisa 

kommunens kostnader inför budget våren innan utbetalningsåret.)  

b) Eller ska kostnaden fastställas för obestämd eller för en viss bestämd tid? 

5. Driftbidrag – nivå: 

a) Vilken nivå ska det vara på bidrag för prioriterade gator? De är få utanför 

Falu tätort. Ska de möjligtvis klassas tillsammans med lokalgator? 

b) Vilken nivå ska det vara på bidrag för lokalgator? 

c) Vilken nivå ska det vara på bidrag för byvägar? 

6. Driftbidrag för vägar med statligt bidrag: 

a) Vilken nivå ska det vara på kommunalt bidrag för vägar som erhåller statligt 

bidrag? Blir det mellanskillnaden mellan statligt och kommunalt bidrag 

eller x % av det belopp kommunen hade betalat ut i bidrag om vägen inte 

hade haft statsbidrag?  

b) Eller ska kommunen inte lämna bidrag till vägar som erhåller statligt 

bidrag? 

7. Upprustningsbidrag:  

a) Hur ska det säkerställas att det årligen finns budgeterade tillgångar för 

upprustningsbidrag? 

b) Hur ska man prioritera inkomna ansökningar utifall ett års 

ombyggnadsobjekt blir så omfattande att de överstiger den kommunala 

budgeten? I den ordning som ansökningarna inkommit till kommunen, 

procentuellt eller efter prioritering gjord av kommunen?    

c) Ska kommunen lämna bidrag till upprustning av vägar som får statligt 

upprustningsbidrag? 

8. Ökade medel för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen: 
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a) Kommer Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att få ökade medel för 

att omhänderta implementering och uppföljning av nya bestämmelser samt 

framtida tillsyn av enskilda vägar som får kommunalt bidrag? 

5.2 Några beräkningsexempel – förändrade bidragsregler 

För att underlätta beslut om regelverk presenteras nedan några räkneexempel.  

5.2.1 Minst två permanenta bostäder 

I grupperna K1 och K2 finns det några vägar där det bara finns en permanent bostad. Grovt 

estimerat gäller detta i dagsläget 10-20 vägar och bidrag till dem år 2015 beräknas vara av 

storleksgraden 70-100 tkr. Detta måste genomgås i detalj för varje förening. 

Om det måste vara minst två permanenta bostäder kommer ”väg till fritidsbebyggelse, 

skogsbruk, jordbruk eller annan näringsverksamhet som är av väsentlig kommunal 

betydelse” att försvinna ur regelverket. Detta betyder att inga K3 vägföreningar kan få 

bidrag. Bidraget dessa föreningar får idag är drygt 170 tkr.  

Totalt resulterar detta förslag i ett minskat bidrag från kommunen på runt 260 tkr, räknat 

ut ifrån bidrag år 2015.  

5.2.2 Alla vägar måste vara minst 200 m långa 

Endast ett fåtal K1- och K2-föreningar får bidrag för vägar som är kortare än 200 m långa. 

Bidrag till dem år 2015 beräknas vara av storleksgraden 2-6 tkr. 

Många K4-föreningar får bidrag för vägar som är kortare än 200 m. Om vi räknar med att 

alla vägar som idag får statligt bidrag är längre än 200 m så skulle detta krav resultera i 

följande förändring, räknat ut ifrån bidrag år 2015: 

Tabell 5.1: Ekonomisk förändring(i kr)  för K4 föreningar om alla bidragsvägar måste vara minst 200 m. 

K4: Bidrag 2015 Förändring

41 Bjursås samfällighetsförening -57228 -19%

42 Borgärdets vägförening -20664 -9%

43 Liljans Vägförening -2182 -7%

44 Lingheds byns vägförening -9575 -7%

45 Lumshedens vägförening -7680 -11%

46 Rönndalens vägförening -9918 -6%

47 Sundborns vägförening -29043 -17%

48 Sågmyra vägförening -28033 -12%

SUMMA -164 323 -12%  
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Totalt resulterar detta förslag i ett minskat bidrag från kommunen på runt 170 tkr, räknat 

ut ifrån bidrag år 2015.  

5.2.3 Vägar i klass 8 måste vara minst 200 m långa 

Nästan alla vägar i K1-och K2-föreningar är i klass 8. Endast ett fåtal K1- och K2-

föreningar har vägar som är kortare än 200 m långa. Bidrag till dem år 2015 beräknas vara 

av storleksgraden 2-6 tkr. 

En del K4-föreningar har vägar i klass 8 som är kortare än 200 m. Om vi räknar med att 

alla vägar som får idag statligt bidrag är längre än 200 m så skulle detta krav resultera i 

följande förändring, räknat ut ifrån bidrag år 2015: 

Tabell 5.2: Ekonomisk förändring(i kr)  för K4 föreningar om alla bidragsvägar i klass 8 måste vara minst 200 m. 

K4: Bidrag 2015 Förändring

41 Bjursås samfällighetsförening -8958 -3%

42 Borgärdets vägförening -3080 -1%

43 Liljans Vägförening -2190 -7%

44 Lingheds byns vägförening -2690 -2%

45 Lumshedens vägförening -7678 -11%

46 Rönndalens vägförening -3493 -2%

47 Sundborns vägförening 0 0%

48 Sågmyra vägförening -5202 -2%

SUMMA -33292 -2%   

Totalt resulterar detta förslag i ett minskat bidrag från kommunen på knappt 40 tkr, räknat 

ut ifrån bidrag år 2015.  

5.2.4 Inga vägar får både statligt och kommunalt bidrag 

Alla K3-föreningar får både statligt och kommunalt bidrag. Bidrag till dem för år 2015 är 

drygt 170 tkr och det skulle då försvinna.  

Om det blir ett krav att inga vägar som får statligt bidrag kan få kommunalt bidrag så 

skulle det resultera i följande förändring för K4-föreningar, räknat för bidrag år 2015: 

Tabell 5.3: Ekonomisk förändring (i kr) för K4 föreningar om inga vägar som får statligt bidrag kan få kommunalt bidrag. 
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K4: Bidrag 2015 Förändring

41 Bjursås samfällighetsförening -203 231 -66%

42 Borgärdets vägförening -21 036 -9%

43 Liljans Vägförening 0 0%

44 Lingheds byns vägförening -45 438 -33%

45 Lumshedens vägförening -16 288 -24%

46 Rönndalens vägförening -14 687 -9%

47 Sundborns vägförening 0 0%

48 Sågmyra vägförening -151 881 -64%

K4 SUMMA -452 561 -34%  

Totalt resulterar detta förslag i ett minskat bidrag från kommunen på runt 620 tkr, räknat 

ut ifrån bidrag år 2015.  

5.3 Några beräkningsexempel - olika bidragsnivåer 

För att underlätta beslut om bidragsnivåer presenteras nedan några räkneexempel.  

Beräkningar har gjorts för några olika nivåer, t.ex. 100 % av kostnad för grusväg enligt 

Trafikverket. Det finns anledning till att eventuellt lämna lägre procent för byvägar 

(vägklass 8) eftersom många av de vägar som hamnar i den klassen antagligen har lägre 

standard och mindre trafikintensitet än de minsta vägarna som Trafikverket lämnar bidrag 

till och kommer med i deras kalkyl. Därför har det t.ex. gjorts beräkningar på 100 % av 

Trafikverkets kostnader för grusvägar för prioriterade gator och lokalgator men 70 eller 80 

% för byvägar.  

Beräkningar för olika nivåer är gjorda för att se exempel på preliminära resultat både för 

kommunen och för vägföreningarna. Beräkningarna bygger på den information om 

väglängder och vägklasser som kommunen har idag. I beräkningarna för olika 

bidragsnivåer har också några förenklingar gjorts, t.ex. räknas de få gator som har 

busstrafik som lokalgator, alla vägar har tagits med i beräkningarna oavsett längd, alla 

klass 7 vägar har räknats som lokalgator osv. Allt detta måste ses över och nya beräkningar 

måste göras innan modellen implementeras. Därför ska följande beräkningsresultat inte 

ses som slutgiltiga utan endast som ett stöd i den politiska beslutsprocessen om 

bidragsnivån och indikation om hur det kan se ut i grova drag för K4-vägföreningarna. 

Observera att beräkningarna utgår enbart ifrån olika bidragsnivåer och tar inte 

hänsyn till förändringar på bidragsregler som möjligtvis kommer att inledas samtidigt, t.ex. 

regler om antal permanentbostäder, minsta väglängd osv. Dessa regeländringar kommer att 

påverka resultaten enligt diskussion och beräkningar i kapitel 5.3. 



 

 Enskild väghållning i Falu kommun 

 

48 

 

Tabell 5.4 visar några alternativ på bidragsnivåer. 

Tabell 5.4: Några alternativ på bidragsnivåer för olika typer av vägar. Bidrag anges i kronor/m väg. 

Alt1a Alt1b Alt1c

Vägklass 7 20,9 20,9 20,9

Vägklass 8 16,4 13,1 11,5

GC väg (50% av vägklass 8) 8,2 6,6 5,8

Vägklass 7 med statligt bidrag (40%) 8,4 8,4 8,4

Vägklass 8 med statligt bidrag (40%) 6,6 5,2 0,0

Förutsättningar för K4:

 

Alt2a Alt2b Alt2c

Vägklass 7 26,0 26,0 26,0

Vägklass 8 16,4 13,1 11,5

GC väg (50% av vägklass 8) 8,2 6,6 5,8

Vägklass 7 med statligt bidrag (40%) 10,4 10,4 10,4

Vägklass 8 med statligt bidrag (40%) 6,6 5,2 0,0

Förutsättningar för K4:

 

 

Alternativ 1: 

 I alternativ 1a utgår bidraget för vägklass 7 ifrån 100 % av Trafikverkets bidrag för 

grusväg med mellanstor trafikintensitet. För vägklass 8 är bidraget 100 % av 

Trafikverkets bidrag för grusväg med låg trafikintensitet. För GC-väg är bidraget 

50 % av bidraget för vägklass 8 och för vägar med statligt bidrag är bidraget 40 % 

av den kommunala bidragsnivån för varje vägklass.  

 I alternativ 1b är bidraget för vägklass 8 80 % av Trafikverkets bidrag för grusväg 

med låg trafikintensitet. 

 I alternativ 1c är bidraget för vägklass 8 70 % av Trafikverkets bidrag för grusväg 

med låg trafikintensitet. Dessutom får vägklass 8 med statligt bidrag inget 

kommunalt bidrag.  

Alternativ 2: 

 I alternativ 2a utgår bidraget för vägklass 7 ifrån 100 % av Trafikverkets bidrag för 

grusväg med hög trafikintensitet. För vägklass 8 är bidraget 100 % av Trafikverkets 

bidrag för grusväg med låg trafikintensitet. För GC väg är bidraget 50 % av 

bidraget för vägklass 8 och för vägar med statligt bidrag är bidraget 40 % av den 

kommunala bidragsnivån för varje vägklass.  

 I alternativ 2b är bidraget för vägklass 8 80 % av Trafikverkets bidrag för grusväg 

med låg trafikintensitet. 



 

 Enskild väghållning i Falu kommun 

 

49 

 

 I alternativ 2c är bidraget för vägklass 8 70 % av Trafikverkets bidrag för grusväg 

med låg trafikintensitet. Dessutom får vägklass 8 med statligt bidrag inget 

kommunalt bidrag.  

 

Tabell 5.5 visar beräkning på bidrag ut ifrån ovanbeskrivna nivåer. 

Tabell 5.5: Beräkning på bidrag ut ifrån bidragsnivåerna i tabellen ovan. Grön färg = ökat bidrag, röd färg = minnskat bidrag. 

Bidrag 2015 Alt1a Förändring Al1b Förändring Al1c Förändring

K1 SUMMA 984084 1 413 782 429 698 1 185 933 201 849 1 026 559 42475

K2 SUMMA 166920 244 099 77 179 203 014 36 094 183 094 16174

K3 SUMMA* 171407 226 451 55 044 180 885 9 478 0 -171407

Bjursås samf. 309179 256 661 -52 518 242 712 -66 467 206 421 -102 758

Borgärdets vägf. 238071 251 069 12 999 247 237 9 167 240 227 2 156

Liljans vägf. 29232 32 126 2 894 25 662 -3 571 21 587 -7 645

Linghedsb. vägf. 137799 122 841 -14 958 118 257 -19 542 114 077 -23 722

Lumshedens vägf. 67772 58 030 -9 742 49 450 -18 322 40 782 -26 991

Rönndalens vägf. 156537 159 140 2 603 148 160 -8 377 133 989 -22 548

Sundborns vägf. 172014 204 609 32 595 199 712 27 698 197 338 25 323

 Sågmyra vägf. 237463 253 043 15 580 225 577 -11 886 159 285 -78 178

K4 SUMMA 1348069 1337521 -10548 1256769 -91300 1113706 -234363

TOTAL SUMMA 2 670 480 3 221 852 551 372 2 826 601 156 121 2 323 359 -347 121  

Bidrag 2015 Alt2a Förändring Alt2b Förändring Alt2c Förändring

K1 SUMMA 984084 1 442 520 458 436 1 214 672 230 588 1 055 298 71 214

K2 SUMMA 166920 253 840 86 920 212 755 45 835 192 835 25 915

K3 SUMMA* 171407 226 451 55 044 180 885 9 478 0 -171407

Bjursås samf. 309179 302 376 -6 803 288 427 -20 752 252 136 -57 044

Borgärdets vägf. 238071 307 688 69 617 303 856 65 785 296 846 58 775

Liljans vägf. 29232 32 126 2 894 25 662 -3 571 21 587 -7 645

Linghedsb. vägf. 137799 147 258 9 459 142 675 4 875 138 494 695

Lumshedens vägf. 67772 61 786 -5 987 53 205 -14 567 44 537 -23 235

Rönndalens vägf. 156537 184 658 28 121 173 678 17 141 159 507 2 970

Sundborns vägf. 172014 248 599 76 585 243 702 71 688 241 327 69 313

 Sågmyra vägf. 237463 281 483 44 020 254 017 16 554 178 738 -58 725

K4 SUMMA 1348069 1565974 217905 1485222 137153 1333172 -14897

TOTAL SUMMA 2 670 480 3 488 785 818 305 3 093 533 423 054 2 581 305 -89 175  

* K3 summan i första kolumnen är bidrag för år 2014 eftersom bidrag år 2015 inte hade betalats ut när beräkningarna gjordes. 

 

Bidrag för Grycksbo och Vika har beräknats för ovannämnda alternativ men inte för 

Danholn eftersom lantmäteriförrättningen inte är på plats och väglängder därför är oklara. I 

tabellen nedan visas kostnaderna för Grycksbo och Vika och sedan totalbidrag från 

kommunen inklusive dessa två orter. 
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Tabell 5.6: Beräkning på bidrag ut ifrån bidragsnivåerna i tabellen ovan och totalbidrag inklusive dessa två orter. 

Bidrag 2015 Alt1a Al1b Al1c

Grycksbo - 178 752 178 752 178 752

Vika - 40 413 39 981 39 772

TOTAL SUMMA 2 670 480 3 438 542 3 041 044 2 536 713  

Bidrag 2015 Alt2a Alt2b Alt2c

Grycksbo - 222 370 222 370 222 370

Vika - 49 751 49 320 49 111

TOTAL SUMMA 2 670 480 3 758 432 3 360 934 2 847 616  
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6 IMPLEMENTERING AV NY MODELL 

När politiska beslut om regelverket och bidragsnivåerna fattats och modellen därmed har 

tagit form är nästa steg implementeringen. Den kommer att innebära ett flertal 

arbetsmoment, bland annat: 

 Genomgång av funktionell vägklass för alla bidragsberättigade vägar. 

Förändringsförslag skickas till Trafikverket. Omklassningar räknas som 

verkställighet av bestämmelserna. 

 Genomgång av gränser för tättbebyggda områden och uppdatering vid behov. 

 Genomgång av alla bidragsberättigade vägar som nu har lagts in i kommunens 

kartsystem och jämförelse med kommunens nya regelverk, uppgifter om väglängd, 

antal permanentbostäder osv. Ny och uppdaterad information läggs in i kommunens 

register.  

 Framtagande av nya blanketter för nyansökningar för driftbidrag och ansökningar 

för upprustning.  

 Framtagande av nya avtal där det behövs på grund av förändrade förutsättningar. 

 Formulering av lathund för hur nya ansökningar hanteras. 

 Information om regelverket på hemsidan. 
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BILAGA 4 - TRAFIKVERKETS NYA BIDRAGSMODELL 

På Trafikverkets hemsida står bl.a. detta om deras nya bidragsmodell till drift av enskilda 

vägar: 

Vi inför en förenklad modell för att beräkna driftbidrag till enskilda vägar. Här kan du läsa 

mer om den nya modellen och vilka faktorer som påverkar bidraget.  

Trafikverket betalar ut driftbidrag till enskilda vägar bland annat för att vägen ska hållas 

öppen för allmän trafik och för att underlätta för boende och näringsliv i glesbygden. Vi har 

nu beslutat att förändra beräkningsmodellen för det statliga årliga driftbidraget till enskild 

väghållning. Bidraget storlek bestäms av vägens trafikklass, slitlager och i vilken klimatzon 

vägen ligger. Effekten av den nya beräkningsmodellen är att bidraget beräknas på samma sätt 

i hela landet. Det är en mer rättvisande modell som ger förutsättningar för likabehandling. 

Förändringen innebär att vissa väghållare kan få lägre bidrag och andra kan få högre. Den 

nya beräkningsmodellen gäller från den 1 januari 2014, med en anpassningsperiod på tre år. 

Hur är modellen uppbyggd? Vilket bidrag din väg får påverkas av kostnaderna för den drift 

som vägen kräver. De vanligaste åtgärderna är grusning, dammbindning, snöplogning och 

halkbekämpning. Hur många gånger man behöver göra åtgärderna varierar, beroende på 

vilken klimatzon vägen ligger i och vilken trafikklass och vilket slitlager vägen har (grus eller 

beläggning). Åtgärderna bildar tillsammans med klimatzon, trafikklass och slitlager en 

driftkostnad. Den driftkostnaden och längden på vägen är grunden till den bidragsgrundande 

à-prislistan, som i sin tur ligger till grund för det årliga driftbidraget. 

Marknadsundersökning har lett fram till kostnaderna. Vi har tagit fram driftkostnader som 

är gemensamma för hela landet genom att fråga 500 slumpmässigt utvalda väghållare i hela 

landet om deras kostnader för grusning, dammbindning, snöplogning och halkbekämpning. 

Ett medelvärde av deras kostnader ligger till grund för den bidragsgrundande à-prislistan. 

Det totala bidraget. Vi räknar ut det totala bidraget genom att multiplicera medeltalet och 

väglängd med det antal som beror av klimatzon och trafikklass. Det innebär till exempel att 

en väg i zon C behöver mer snöplogning än en väg i zon A och därför multiplicerar vi de 

kostnaderna för åtgärden med det antal som zon C kräver. Kostnaderna i den 

bidragsgrundande à-prislistan multipliceras med klimatzon, trafikklass och slitlager för att få 

grundbeloppet till det årliga driftbidraget. Dessutom lägger vi på moms på det årliga 

grundbeloppet för dem som är inte är momsredovisningsskyldiga. Driftbidraget täcker aldrig 



den totala driftkostnaden för vägen utan kompenseras med en andel genom att vi 

multiplicerar med en bidragsprocent. 

 

Enligt modellen är följande åtgärder inkluderade för grusvägar: 

 Grusmaterialåtgång   ton/km/år 

 Grushyvlingsturer/år 

 Grussladdningsturer/år 

 Dammbindningmaterialåtgång  ton/km/år 

 Dikesrensning    % av väglängd/år 

 Röjningslåtterturer/år 

 Mindre åtgärder   åtgärd/km/år 

 Snöröjningturer/år 

 Halkbekämpningturer/år 

 Ishyvlingsturer/år 

 Snödikningsturer/år 

 Utmärkningsturer/år 

 

Enligt modellen är följande åtgärder inkluderade för belagda vägar: 

 Beläggningsreparationturer/år 

 Dikesrensning    % av väglängd/år 

 Röjningslåtterturer/år 

 Mindre åtgärder   åtgärd/km/år 

 Snöröjningturer/år 

 Halkbekämpningturer/år 

 Ishyvlingsturer/år 

 Snödikningsturer/år 

 Utmärkningsturer/år 
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BILAGA 5 – ENKÄTUNDERSÖKNING FRÅN 2014 

I december 2014 skickade kommunen ut en enkät till åtta vägföreningar; Bjursås, Borgärdet, 

Liljan, Linghed, Lumsheden, Rönndalen, Sundborn och Sågmyra. Kommunen frågade bl.a. 

om vilka vägar som tillhör varje förening, väglängd, standard på vägarna, ekonomiska 

förutsättningar i föreningarna och kunskap och kompetens inom föreningarnas styrelser. 

Nedan finns en kort sammanfattning på vägföreningarnas svar. 

Väglängder och vägstandard 

Av de åtta vägföreningar som fick enkäten stämmer inte nuvarande bidragsberättigade 

väglängd med kommunens framräknade väglängder.  

 

Tabell 1: Väglängd (i meter) enligt bidraget idag och väglängder från kommunens kartsystem. 

 

 

I vissa tillfällen hade vägföreningarna en förklaring på detta och i vissa fall kan skillnaden till 

en stor del förklaras genom att kommunen har betalat fullt bidrag för vägar med statligt bidrag 

och tagit med dessa vägar i totalsumman för väglängd med kommunalt bidrag. I vissa 

tillfällen verkar det inte finnas någon logisk förklaring. I samband med uppdatering på 

kommunens bidragsmodell kommer väglängderna att ses över i samråd med vägföreningarna 

och korrigeras efter behov. 

Angående standard på vägarna verkar den vara varierande. Vissa föreningar har gjort 

noggranna utredningar på standarden av sina vägar. Efter att en ny bidragsmodell har blivit 

implementerad är det kommunens ambition att inventera varje väg cirka vart femte år. I det 

arbetet kommer vägföreningarnas bedömning om vägstandard att hjälpa. 

Väglängd 

bidrag idag

Karta 

kommunalt 

bidrag

Karta 

statligt 

bidrag

Bjursås 16260 8688 10799

Borgärdet 12547 11899 1120

Liljan 1744 1795 0

Linghed 7807 5136 2601

Lumsheden 4036 2944 980

Rönndalen 8116 7581 0

Sundborn 9056 9428 0

Sågmyra 12515 10733 8087
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Ekonomiska förutsättningar 

Enligt resultat ur enkätsvaren varierar föreningarnas ekonomiska förutsättningar kraftigt. Om 

driftskostnader per meter väg (dagslägets bidragsberättigade vägar) jämförs då har den 

förening som har högst kostnad tre gånger högre kostnad en den förening som har lägst 

kostnad per meter. Driftskostnader räknas här som vinterunderhåll + barmarksunderhåll. 

Tyvärr var kommunens frågor runt de ekonomiska förutsättningarna inte tillräckligt tydligt 

formulerade så att svaren är möjligtvis inte helt jämförbara. Nedan visas svaren och beräknad 

driftskostnad: 

 

Tabell 2: Information från vägföreningarna om ekonomiska förutsättningar (i kronor). Driftskostnader räknas här som 

vinterunderhåll + barmarksunderhåll (i kr/m). Där information saknas står det - i tabellen. 

 

Kunskap och kompetens 

I enkäten ställdes några frågor om kompetens och kunskap i vägföreningarnas styrelser. 

Nedan visas svaren: 

 

Tabell 3:Information om kompetens och kunskap i vägföreningarnas styrelser. 

 

 

I tabellen förenklas svaren till frågan om hur lång erfarenhet som finns i styrelsen till den 

styrelsemedlem som har längst erfarenhet. I alla föreningarna, förutom kanske Sundborn som 

Antal 

medlemmar

Intäkter från 

medlemmar

Vinter-

underhåll

Barmarks-

underhåll

Upp-

rustnings-

kostnader

Övriga 

utgifter

Drifts-

kostnad 

(kr/m)

Bjursås 582 824 152 449 663 149 500 500 000 112 000 37

Borgärdet 397 402 060 325 000 - - 50 000 26

Liljan 62 33 980 22 750 11 182 53 575 - 19

Linghed 198 57 000 70 000 30 000 70 000 30 000 13

Lumsheden 160 96 340 64 150 49 000 varierar 17 300 28

Rönndalen 224 124 000 54 000 110 000 114 000 32 000 20

Sundborn - 295 496 198 287 151 212 0 63 000 39

Sågmyra 305 460 000 160 000 110 000 100 000 90 000 22

Bjursås Borgärdet Liljan Linghed
Lums-

heden

Rönn-

dalen
Sundborn Sågmyra

En eller flera av 

ledamöterna har flerårig 

erfarenhet

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Hur lång erfarenhet >5 år >5 år >5 år >5 år >5 år >5 år ? >5 år

Erfarenhet av driftfrågor Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Erfarenhet av underhåll Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Erfarenhet av upprustning Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Erfarenhet av upphandling Viss Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej
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inte svarade på denna fråga, har åtminstone en styrelsemedlem mer än 5 års erfarenhet och det 

måste räknas som mycket bra. Vissa föreningar har inte erfarenhet av upphandlingar. 

Borgärdets vägförening påpekade att även om deras styrelsemedlemmar hade lång erfarenhet 

så tycker de att kompetensen är amatörsmässig i huvuddelen av styrelsen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 6 Plan- och bygglagen § 24-27 

 



BILAGA 6 – PLAN- OCH BYGGLAGEN §24-27 

Fastighetsägares skyldighet att betala för gatukostnader m.m. 

 

24 § Om kommunen i egenskap av huvudman har skyldighet att anlägga eller förbättra en gata 

eller annan allmän plats eller vidta en annan åtgärd som är avsedd att tillgodose ett områdes 

behov av allmänna platser och av anordningar som normalt hör till sådana platser, får 

kommunen besluta att ägarna till fastigheterna i området ska betala kostnaderna för sådana 

åtgärder. 

   Kostnaderna ska fördelas mellan fastigheterna på ett skäligt och rättvist sätt. 

   Kommunen ska besluta om avgränsningen av det område som ska omfattas av fördelningen, 

vilka kostnader som ska fördelas och grunderna för fördelningen. 

 

25 § Om kommunen i egenskap av huvudman har skyldighet att anlägga eller förbättra en 

gata, får kommunen i stället för att tillämpa 24 § besluta att kostnaderna för detta ska betalas 

av ägarna till de fastigheter som ligger vid gatan. 

   Kostnaderna får fördelas mellan fastigheterna så att 

1. varje fastighet svarar för hälften av den del av kostnaden som belöper på gatan framför 

fastigheten, 

2. kostnaden för sådana anordningar som normalt hör till en gata fördelas lika, och 

3. kostnaden för att anlägga ett gatukors fördelas lika mellan fastigheterna vid gatukorset. 

   Om kostnaden för att anlägga eller förbättra en gata inte är densamma utmed hela gatan, får 

kommunen besluta att kostnaden ska fördelas mellan fastigheterna på något annat sätt som är 

skäligt och rättvist. 

   Det som enligt denna paragraf gäller för en gata ska också gälla för andra allmänna platser 

än gator. 

 

26 § Om en fastighet ligger vid en allmän plats som inte är en gata, ska platsen vid 

tillämpningen av 24 och 25 §§ anses ha en bredd som motsvarar fem fjärdedelar av den 

högsta byggnadshöjd som enligt detaljplanen gällde för fastigheten när den mark som platsen 

ligger på uppläts för allmän användning. 



 

27 § Till grund för bestämmandet av betalningsskyldighetens omfattning enligt 24 eller 25 § 

får kommunen lägga 

1. de faktiska kostnaderna, eller 

2. beräkningar av vad det erfarenhetsmässigt kostar att i motsvarande utförande anlägga eller 

förbättra gator och andra allmänna platser. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 7 Funktionell vägklass enligt NVDB 
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Regler för insamling och leverans av vägdata 

Funktionell vägklass 
Ska bara finnas då 
Vägtrafiknät har Nättyp = 
Bilnät och där heltäckande. 

Beroende till Vägnummer, 
Hastighetsgräns, Väghållare, 
Driftbidrag 

Alla attribut måste anges. 

En klassificering baserad på hur viktig en väg är för det totala vägnätets förbindelsemöjligheter. 

Funktionell vägklass är endast tillämpbar för Vägtrafiknät av typen Bilnät.  

Syftet med Funktionell vägklass är att skapa en hierarkisk klassificering av vägar för trafikstyrning, baserad 
på hur viktig en väg är för det totala vägnätets förbindelsemöjligheter. Klassningen syftar till att leda trafiken 
från ett sämre till ett bättre vägnät. Den görs utifrån vägarnas funktion i det totala vägnätet. Klassificeringen 
kan användas som en viktig parameter för automatiserade vägvalsberäkningar. Ofta är sådana beräkningar 
även baserade på andra parametrar såsom trafikregler och fysiska restriktioner. I system för 
vägvalsberäkningar gäller det att ”hitta ut” till en väg med så ”bra” funktionell vägklass som möjligt så snabbt 
som möjligt. Bra i detta sammanhang innebär så låg klass som möjligt på skalan 0-9 där 0 är bäst. 

Klassningen skall vara generell för all typ av trafik. Ingen särskild hänsyn skall tas till specifika kriterier 
såsom hur en viss typ av trafik eller trafikanter bör vägledas. Exempelvis skall hänsyn inte tas till enbart tung 
trafik, turisttrafik eller utryckningsfordon och än mindre till investerings- eller underhållsplanering. Man 
måste förstå att många av de övriga företeelsetyperna kompletterar funktionell vägklass vid vägval för 
specifika fordon och transporter. En vägbom eller en bro med nedsatt bruttovikt ska inte påverka valet av 
funktionell vägklass. Med andra ord är funktionell vägklass inte ett självständigt begrepp för 
vägvalsberäkning. 

Samverkan 

Varje vägsträcka som klassas skall ses i sitt sammanhang, d.v.s. hur dess anslutande vägar är klassade. För 
att få en konsekvent klassning är det mycket viktigt att klassningen sker i samverkan med övriga berörda 
(Trafikverksregion, kommun, länsstyrelse, skogsintressent m.fl.).  

Det viktiga att tänka på när man registrerar funktionell vägklass är att relationerna mellan klassade vägar 
blir korrekt. Ett typexempel är följande: 

Från punkt A till B finns två möjliga vägval som är lika långa. Klassningen skall leda trafiken på den väg som 
den frekvente trafikanten eller en trafikplanerare skulle valt. D.v.s. uppsamlingsgata istället för lokalgata, 
genomfartsled istället för huvudgata, primär länsväg istället för sekundär länsväg etc. 

Trafikverket har tolkningsföreträde av regelverket vid tvister i egenskap av huvudman för 
NVDB och ansvar för kvaliteten hos vägdata vid leverans till NVDB:s kunder. 

Logisk konsistens 

Alla vägsträckor med en viss klass skall, med få undantag, vara anslutna till en vägsträcka med samma klass 
eller någon överordnad klass. Detta gäller för alla klasser utom klass 0. 

Med överordnad klass menas en klass med lägre numeriskt värde (ex. klass 7 är överordnad klass 9) 

I det vägnät som utgörs av klasserna 0 - 3 bör antalet ”återvändsvägar” minimeras. Till återvändsvägar 
räknas dock ej vägar som ansluter till vägar i annan nation direkt eller via färjeled. 

Öar av vägnät med en överordnad klassificering skall inte finnas i ett underordnat nät. Undantag från regeln 
kan förekomma. Exempel på undantag är en huvudförbindelse mellan två större tätorter eller ”huvudvägen 
på en ö som saknar bro eller färjeförbindelse med fastlandet. Med överordnad klass menas en klass med 
lägre numeriskt värde (ex. klass 7 är överordnad klass 9). 

Det ska finnas kontinuitet i klassningen så att inte korta sträckor med lägre klass är insprängda längs ett 
naturligt stråk. Det ska t ex inte vara så att en större väg som går genom en tätort har en lägre klass genom 
tätorten än vad den har före och efter såvida det inte finns en förbifart som har samma klass eller högre 
klass. 
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Fullständig täckning 

En länk skall vara fullständigt täckt med utbredningar av funktionell vägklass. Det får inte finnas några 
glapp. Funktionell vägklass skall ha fullständig täckning på hela bilnätet (inkluderar färjeleder).  

Länk med två olika klasser 

En och samma länk bör normalt inte ha två olika klasser. Undantagsvis kan dock finnas fall där det på länken 
finns beläget en större trafikalstrande verksamhet (sportarena, industri, affärscentrum m.m.) och där man av 
den orsaken vill styra trafiken i en viss riktning till och från verksamheten. I sådana fall är det befogat med 
två olika klasser på samma länk. På så vis minskar risken att trafiken ”flyter ut” på vägar där man inte vill ha 
den. 

Färjeleder 

En färjeled som förbinder två länkar som har lika klass skall också ha den klassen. En färjeled som förbinder 
två länkar med olika klasser skall ha den lägre klassen av de båda anslutande klasserna. 

Internationell färjeled ska ha samma klass som den väg som ansluter till färjan på den svenska sidan. 

Grenar, korsningar och trafikplatser 

Ramper och grenar klassas i en underordnad nivå till sin ”huvudväg”. Då de förbinder två vägar med samma 
klass får de samma klass som de sammanbundna vägarna. (Obs! driftvändplatser och rastplatser är oftast 
grenar.) 
Väg som korsar esplanad eller annan väg med syskonlänkar ska behålla sin funktionella vägklass genom 
korsningen. Se även kap. 19.5 

Kvalitetskravklass skapas från Funktionell vägklass 

Observera att kvalitetskravklass skapas från funktionell vägklass och att funktionell vägklass i o m det 
indirekt är en förutsättning för att kvalitetskraven på vägnät och alla företeelsetyper bestäms av funktionell 
vägklass. Det är alltså av stor vikt att funktionell vägklass har fullständig täckning. 

OBS! Då statligt driftbidrag avslutas på en vägsträcka kan det medföra att den funktionella vägklassen ska 
sänkas. 

Semantisk beskrivning av klasserna 

Syftet med Funktionell vägklass är som tidigare sagts att skapa en hierarkisk klassificering av vägnätet för 
trafikstyrning. För att underlätta klassningen listas i tabellen nedan ett antal punkter att hålla sig till. 
Tabellen skall inte ses som ett absolut facit. Trafikstyrningsönskemålen är alltid överordnade. Om 
exempelvis en väg med lågt vägnummer förbättrats och anpassats för ett högre trafikflöde är det motiverat 
att sätta en bättre funktionell vägklass än den som anges i tabellen. 

Väg med Vägnummer 

Där vägnummer anges i tabellen avses enbart vägens huvudnummer inte väg med undernummer (t.ex. 
E4.01) eller annat vägnummer. 

Väg med undernummer klassas i en underordnad nivå till sin ”huvudväg” under förutsättning att de 
korsande huvudvägarna inte har samma klass (ex. en väg med vägnummer 4.01 får klassen 1 eftersom E4 har 
0). Se grenen mellan körbanorna i Figur 115 i kap 19.5 
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Klas
s 

Statligt vägnät Kommunalt vägnät samt  
enskilda vägar inom tättbebyggt 
område där kommunalt alternativ 
saknas 

Övriga enskilda vägar 
 

0 Klassen bygger i sig upp ett 
sammanhängande nätverk på nationell nivå 
med de viktigaste vägarna.  
Alla europavägar och alla motorvägar som 
utgör eller ansluter till en europaväg ingår i 
denna klass. 

 Öresundsbron 

1 Klassen utgörs av de näst viktigaste vägarna 

på nationell nivå. Dessa vägar förbinder 
nästan uteslutande vägar i klass 0 med 
varandra. 

Tillsammans med vägar i klass 0 utgör de ett 
sammanhängande nätverk på nationell nivå 
Vägar med vägnummer 15, 25, 26, 31, 40, 47, 
50, 53, 55, 56, 64 och 70 ingår oavsett 
väghållare. 

  

2 Vägar i denna klass förtätar vägnätet på 
nationell nivå ytterligare. De förbinder oftast 
vägar i överliggande klasser med varandra.  
Vägar med vägnummer < 100 som inte tillhör 
klass 0 eller klass 1 ingår oftast i denna klass 
oavsett väghållare. 

  

3 Vägar i denna klass förtätar vägnätet på 

regional nivå. De förbinder oftast vägar i 
överliggande klasser med varandra. 
Primära länsvägar (vägnummer 100 - 499) 
ingår oftast i denna klass. 

Länk i huvudnätet med betydande 
genomfarts/infartstrafik som har nationella 
eller regionala start- och målpunkter. I denna 
klass ingår funktionella förbindelser för 
arbetspendling och långväga person- och 
godstransporter 

 

 



   

HANDLEDNING 125 (241) 

 

DokumentID 
 

Version 

TDOK 2013:0381  5.0 

 

Regler för insamling och leverans av vägdata 

4 Sekundära länsvägar ingår i denna klass. De 
har en relativt hög standard ofta med 
hastighetsgränser på 90 km/tim. 

Länk i huvudnätet för biltrafik som inte tillhör 
klass 3. Dessutom får inget av följande villkor 
vara uppfyllt: 

 Länken är en del av stomnätet för 
kollektivtrafik 

 Länken är en del av huvudnätet för 
cykel med cykeltrafik på körbanan 

 Länken är en del av ett 
gångfartsområde. 

 

5 Sekundära och tertiära länsvägar ingår i denna 
klass. De har en relativt låg standard ofta med 
hastighetsgränser på 70 km/tim. 

Länk i huvudnätet för biltrafik som inte tillhör 
klass 3 eller 4. Dessutom måste åtminstone ett 
av följande villkor vara uppfyllt: 

 Länken är en del av stomnätet för 
kollektivtrafik 

 Länken är en del av huvudnätet för 
cykel med cykeltrafik på körbanan 

 

6 Vägar i denna klass utgörs av de statliga 
vägarna som har lägst standard. 

Länk i lokalnätet för biltrafik som ansluter till 
huvudnätet och som är en uppsamlande gata 
med stor andel extern trafik. Dessutom kan 
följande villkor vara uppfyllda: 

 Länken förmedlar trafik till/från 
stadens centrala/kommersiella delar  

 Länken förmedlar trafik till/från 
viktiga handels-/industriområden  

 Länken är en del av kollektivtrafikens 
linjenät 

 Länken är en uppsamlande gata 
till/från bostadsområden 
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7  Länk i lokalnätet för biltrafik som förmedlar 
trafik inom ett bostadsområde och som har 
intilliggande fastigheter som start- och 
målpunkt. 

Vägar med statligt och/eller kommunalt 
driftsbidrag som har betydande roll i vägnätet 
och som ej tillhör klass 6 eller bättre.  
I skogsbilvägnätet tillhör de skogliga 
huvudvägarna denna klass. Dessa vägar har en 
avsevärd betydelse för skogsbrukets samlade 
vidaretransporter. Huvudvägarna kan också ses 
som ett komplement till det statliga vägnätet. 
En väg kan anses som huvudväg om den 
avsevärt underlättar transporterna i förhållande 
till det statliga vägnätet (genvägar) eller utgör 
stammen i ett större vägsystem av 
skogsbilvägar.  En huvudväg underhålls årligen 

8  Länk i lokalnätet med gågator. 
 

Vägar med statligt och/eller kommunalt 
driftsbidrag som har en begränsad betydelse för 
vägnätet. Oftast betjänar de endast ett mindre 
antal hushåll. 
I skogsbilvägnätet tillhör de skogliga normal 
vägarna denna klass. Merparten av 
skogsbilvägarna hamnar i klassen. Dessa vägar 
har i allmänhet flera s.k. nollvägar anslutna. 
Normalvägarna har vanligen löpande underhåll. 

9  Här ingår även vägar inom t.ex. parkytor, 
inhägnade industriområden och vägar inom 
bostads- och industriområden där biltrafik 
normalt inte förekommer men där det är fullt 
möjligt att köra för speciella behov. 

Dessa vägar är placerade i de yttre 
förgreningarna av ett vägsystem eller som 
isolerade korta länkar i anslutning till övriga 
vägar. Dessa vägar har vanligen inget löpande 
underhåll. Inom skogsnäringen kallas de 
”nollvägar”. Här ingår även vägar inom t.ex. 
parkytor, inhägnade industriområden och vägar 
inom bostads- och industriområden där 
biltrafik normalt inte förekommer men där det 
är fullt möjligt att köra för speciella behov. 


