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Översyn av enskilda vägar – nuläge 
Bakgrund 
I samband med kommunsammanslagningarna på 1960- och 70-talen tog Göteborgs Stad 
på sig att sköta drift och underhåll på en del av de enskilda vägarna i de införlivade 
kommunerna. Idag sköter staden 133 kilometer av de 1150 km enskild väg som finns i 
staden. De vägar som staden inte sköter har möjlighet att söka bidrag till skötseln. 

Trafikkontorets kostnad för skötsel och bidrag till de enskilda vägarna beräknas bli 
ungefär 27 miljoner kronor år 2021. Drygt 20 miljoner kronor av dessa går till de 133 
kilometer väg som staden sköter. 

Stadens hantering av enskilda vägar är ytterst tveksam ur rättvisesynpunkt. Dessutom har 
staden ingen rådighet som väghållare vilket ställer till med problem med bland annat 
stadsplanering, dagvattenhantering, ledningslägen och trafiksäkerhetsfrågor. Eftersom 
kommunen inte kan eller får investera på annans mark kan inte heller nödvändiga 
trafiksäkerhetsåtgärder eller reinvesteringar göras. 

Eftersom staden har skött vägarna under en lång period har flera av vägföreningarna inte 
sett sig ha några uppgifter och därför blivit inaktiva. Staden saknar därför en part att 
samverka med i ett flertal av samfälligheterna i tätbebyggt område.  

Trafiknämndens beslutade den 27 december 2020 att: 

1. Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på en 
handlingsplan för att lämna över skötseln av enskilda vägar till vägföreningarna. 

2. Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på kriterier för 
bidrag till vägföreningarna. 

 

Hantering av enskilda vägar som sköts av trafikkontoret 
Arbetet med att inrätta styrelser i inaktiva vägföreningar påbörjas under hösten i 
samarbete med Länsstyrelsen och Lantmäteriet. 

Trafikkontoret bedömer att en del av de enskilda vägar som staden sköter idag skulle vara 
lämpliga för kommunalt huvudmannaskap. Processen för kommunalt övertagande är lång 
och kostsam. Det mest rimliga alternativet torde vara att huvudmannaskapet tas om hand i 
den ordinarie detaljplaneprocessen. Kriterier för hur enskilda vägar ska behandlas i 
detaljplanearbetet behöver tas fram gemensamt av trafikkontoret, fastighetskontoret och 
stadsbyggnadskontoret. 
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Under arbetet med handlingsplanen har trafikkontoret konstaterat att det inte är möjligt att 
finna alla de olika avtal och överenskommelser som ligger till grund för att trafikkontoret 
sköter vägarna.  

Trafikkontoret har därför i dagsläget som huvudspår att senare föreslå att 
Trafiknämnden/Kommunfullmäktige fattar som innebär att staden ska upphöra att sköta 
enskilda vägar. Därefter kan trafikkontoret påbörja arbetet med att växla över från skötsel 
till bidrag. 

Bidrag till enskilda vägar 
Bidrag till gatudrift 
Bidrag till gatudrift utgår med 70% av beräknad driftskostnad. Nuvarande kriterier för 
bidrag bedöms i stort sett vara bra, dock bör det ske några smärre justeringar. Utöver det 
behövs några förtydliganden avseende några punkter 

Bidrag till gatubelysning 
Belysningsfrågan är troligen den mest komplexa att lösa. Skälet är att en stor andel av de 
enskilda belysningsanläggningarna är sammanbyggda med stadens anläggningar, som ett 
enhetligt system. 

”Bidraget” till belysning utgår med 100%, vilket i innebär praktiken innebär att 
trafikkontoret sköter anläggningarna genom sina entreprenörer och levererar elen till dem. 

De enskilda belysningsanläggningarna är i många fall i behov av reinvesteringar. Detta 
måste göras av de enskilda föreningarna eftersom staden varken kan eller får investera i 
andras anläggningar (Rådet för Kommunal Redovisning (RKR), RKR 11:4 samt Lag om 
kommunal redovisning (KRL 1997:614)). 

Det behöver förtydligas att det är väghållaren som äger sin belysningsanläggning. Där ser 
utredningen i dagsläget två alternativa vägar att gå: 

1. Separera den enskilda belysningsanläggningen från stadens nät. Då står 
samfälligheten/vägföreningen fortsättningsvis står för kostnader och skötsel samt 
söker bidrag för detta till sin anläggning. Detta torde vara den absolut ”renaste” 
lösningen ägarmässigt. Inga oklarheter kan kvarstå avseende ansvars- och 
kostnadsfrågor.  Det ligger dock både en ekonomisk och en teknisk utmaning i 
detta vägval. Trafikkontoret har därför påbörjat en utredning där ett representativt 
område valts ut för att belysa de tekniska och ekonomiska konsekvenserna av att 
dela på anläggningarna. 

2. Staden söker servitut för anläggningen och står för dess kostnader enligt samma 
ersättningskonstruktion som idag. Uppsidan med detta alternativ är att staden har 
rådighet över anläggningen och kan göra nödvändiga investeringar. Nersidan är 
att vi även fortsättningsvis är begränsade i utvecklingshänseende och att staden 
fortfarande bär hela ansvaret och alla kostnader. I detta vägval kvarstår dock 
frågan kring likabehandlingen av de olika föreningarna. Vissa ”får” belysning, 
andra inte. Det blir svårt att hålla en stringens i förhållande till de olika parterna. 
Även detta är ett komplicerat förfarande som behöver utredas noga innan beslut. 
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Fortsatt arbete 
Trafikkontoret beräknar att återkomma till Trafiknämnden med ett förslag till 
bidragskriterier för såväl gatudrift som gatubelysning i slutet av 2021, alternativt i början 
av 2022. Detta avhängigt hur långt vi kommer i samråd med Länsstyrelsen och 
Lantmäteriet. 

Ett förslag på ett inriktningsbeslut som innebär att staden växlar över från skötsel av 
enskilda vägar till ett bidragsförfarande beräknas vara klart under kvartal 2 2022. 

Trafikkontoret bedömer att båda dessa förslag kommer att sändas vidare till 
Kommunfullmäktige för beslut. 
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