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Översyn av enskilda vägar 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att staden ska lämna över 
skötseln av enskilda vägar till respektive vägsamfällighet. 

2. Trafiknämnden beslutar att anta Göteborgs Stads handlingsplan för enskilda 
vägar enligt bilaga 1 till trafikkontorets tjänsteutlåtande förutsatt att 
kommunfullmäktige beslutar att staden ska lämna över skötseln av enskilda vägar 
till respektive vägsamfällighet enligt punkt 1.  

Sammanfattning 
Trafikkontoret genomför en översyn av stadens hantering av enskilda vägar på uppdrag 
av trafiknämnden. Syftet är dels att förenkla för stadsplanering, dels att klargöra ägande 
och ansvarsförhållanden. Målet är att uppnå en likabehandling av samfälligheterna och i 
samband med det också uppnå ett tydligt och enkelt förhållningssätt mellan enskilt 
ägande och kommunala anläggningar.  

I Göteborgs Stad finns det idag totalt 1150 kilometer enskilda vägar. Staden sköter drift 
och underhåll på133 kilometer av dessa. Övriga har möjlighet att söka bidrag till drift och 
underhåll.  

Stadens kostnader för enskilda vägar fördelas så att 10% av de enskilda delar på vägarna 
på 90% av kostnaderna. Övriga 90% delar på 10% av kostnaderna. Detta är mycket 
tveksamt ur rättvisesynpunkt. 

Staden har ingen rådighet som väghållare på enskilda vägar vilket medför bekymmer med 
bland annat dagvattenhantering, drift och underhåll i förhållande till bärighetsfrågor och 
pågående trafik, påverkan på ledningslägen, trafikförändringar, allmänna intressen, 
trafiksäkerhet och exploateringar. 

Trafiknämnden beslutade 2020-12-17 § 477 7704/19 att ge trafikkontoret i uppdrag att ta 
fram en handlingsplan med inriktning att lämna över skötseln av enskilda vägar till 
respektive vägsamfällighet.  

Förslaget till handlingsplan redovisas i bilaga 1. Den övergripande målsättningen är att 
det ska finnas en tydlighet i vem som är väghållare i Göteborg. Trafikkontoret ska 
ansvara för vägar med kommunalt huvudmannaskap enligt detaljplan och 
vägsamfälligheterna ska ansvara för vägar med enskilt huvudmannaskap. 

Trafikkontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-10-31 
Diarienummer 7704/19 
 

Handläggare 
Michael Ernfors/Trafikkontoret/GBGStad 
Telefon: 
E-post: michael.ernfors@trafikkontoret.goteborg.se  
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Handlingsplanen innehåller de områden som staden behöver arbeta vidare med för att 
målsättningen ska uppnås. Tidplan, rutin vid förfrågningar om kommunalt 
huvudmannaskap, principer för kommunalt huvudmannaskap samt kommunikation. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Trafikkontoret sköter idag 133 av de 1050 kilometer enskilda vägar som finns i staden. 
Som framgår av nedanstående tabell delar 10% av de enskilda vägarna på 90% av stadens 
kostnader för enskilda vägar. Övriga 90% delar på 10% av kostnaderna.  

Nedanstående tabell redovisar de beräknade kostnaderna för drift och underhåll samt 
bidrag till enskilda vägar år 2020. 

 Beräknad 
kostnad år 
2020 (mkr) 

Drift och underhåll av de 133 kilometer 
enskilda vägar som trafikkontoret sköter 

16,7  

Drift och underhåll av gatubelysningen på 
de 133 kilometer enskilda vägar som 
trafikkontoret sköter 

4,2  

  
Bidrag till övriga enskilda vägar inklusive 
belysning 

6  

Iståndsättningsbidrag 0,25 
Summa kostnad 27,2 

 

Sett ur ett tioårsperspektiv blir kostnaden med nuvarande ansvarsfördelning 270 miljoner 
kronor och då är inte tillkommande kostnader för vägarnas fortsatta åldrande inkluderade.  

Alternativkostnaden beror på vilken typ av åtgärder trafiknämnden väljer att gå vidare 
med men oavsett åtgärd kommer kostnader för utredningsresurser samt fortsatt 
bidragsstöd att fortsätta kosta.  

Utan motpart landar alla kostnader på trafiknämnden. Med motparter i form av 
fungerande föreningar finns möjlighet att genom bidrag styra trafiknämndens utgifter för 
enskilda vägar.  

De vägar som staden tog på sig att sköta på 60- och 70-talen rustades upp inför 
övertagandet. Det finns ett stort behov av att på nytt rusta upp dessa vägar. Staden kan 
och får inte göra investeringar på annans mark, vilket medför att vägarnas skick kommer 
att bli allt sämre. Därför finns det en stor risk att det kommer att bli alltmer kostsamt att 
sköta dessa vägar. 

Om staden skulle välja att sluta sköta enskilda vägar är det fortfarande möjligt att stödja 
vägsamfälligheterna genom bidrag vilket ger bättre möjligheter att styra stadens 
kostnader.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 
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Bedömning ur social dimension 
Utifrån ett rättviseperspektiv är det problematiskt att trafiknämnden sköter en liten del av 
de enskilda vägarna. 90% av trafiknämndens totala kostnader för enskilda vägar går till 
10% av de enskilda vägar som finns i kommunen.  

Den största andelen av de enskilda vägar som trafikkontoret sköter ligger i redan 
resursstarka stadsdelar som Askim och Torslanda.  

 

Bilagor 
1. Göteborgs Stads handlingsplan för enskilda vägar 2023 - 2027 
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Ärendet  
Trafikkontoret genomför en översyn av stadens hantering av enskilda vägar på uppdrag 
av trafiknämnden. Syftet är dels att förenkla för stadsplanering, dels att klargöra ägande 
och ansvarsförhållanden. Målet är att uppnå en likabehandling av samfälligheterna och i 
samband med det också uppnå ett tydligt och enkelt förhållningssätt mellan enskilt 
ägande och kommunala anläggningar.  

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
1967 införlivades Torslanda, Säve, Tuve, Angereds och Bergums kommuner i Göteborgs 
Stad. 1974 införlivades Askims och Styrsö kommuner jämte kommundelen Rödbo från 
Kungälvs kommun. 

Göteborgs Stad tog på sig att sköta drift och underhåll på en del av de enskilda vägarna i 
de införlivade kommunerna, bland annat i hela gamla Askims kommun. Samtidigt erhöll 
Göteborgs Stad det statliga bidraget för dessa vägar. 

Det statliga bidraget utgjorde då 70 procent av drift- och underhållskostnaden. 
Övertagandet av skötseln var alltså ingen stor ekonomisk fråga på 1970-talet. Sedan dess 
har reglerna för statligt bidrag ändrats. Idag finns inte möjligheten kvar för Göteborgs 
stad att ta emot det statliga bidraget. 

De vägar som Göteborgs Stad åtog sig att sköta vid kommunsammanslagningen utgör 
idag ungefär 10% av det enskilda vägnätet. Övriga enskilda vägar i staden fortsatte att 
skötas av vägsamfälligheterna. Möjlighet finns att söka statliga och kommunala bidrag 
för skötseln. 

Tidigare beslut 
Besluten att staden skulle ta på sig skötseln av en del av de enskilda i vägarna i de 
införlivade kommunerna var en del av besluten om införlivning.  

Övriga beslut avsåg endast bidrag till enskilda vägar och de fattades under åren 1972 till 
1994. 

Trafiknämnden beslutade 2020-12-17 § 477 7704/19 att ge trafikkontoret i uppdrag att ta 
fram ett förslag på en handlingsplan för att lämna över skötseln av enskilda vägar till 
vägsamfälligheterna. Samtidigt beslutade trafiknämnden att ge trafikkontoret i uppdrag 
att ta fram ett förslag på kriterier för bidrag till vägsamfälligheterna.  

Nuläge 
I Göteborgs Stad finns det idag totalt 1150 kilometer enskilda vägar. Staden sköter drift 
och underhåll på133 kilometer av dessa. Övriga har möjlighet att söka bidrag till drift och 
underhåll. 

Staden har ingen rådighet som väghållare på enskilda vägar vilket medför bekymmer med 
bland annat dagvattenhantering, drift och underhåll i förhållande till bärighetsfrågor och 
pågående trafik, påverkan på ledningslägen, trafikförändringar, allmänna intressen, 
trafiksäkerhet och exploateringar. 

De vägar som Staden tog på sig att sköta på 60- och 70-talen rustades upp inför 
övertagandet. Det finns ett stort behov av att på nytt rusta upp dessa vägar. Eftersom 
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staden inte kan och får investera i anläggningar som ägs av någon annan måste denna 
upprustning bekostas av vägsamfälligheterna.  

Staden har skött vägarna under en lång period. Detta har fått till följd att flera av 
vägsamfälligheterna inte sett sig ha några uppgifter och blivit inaktiva. Staden saknar 
därför en part att samverka med i många frågor.  

Beräknade kostnader år 2022 
Nedanstående tabell redovisar de beräknade kostnaderna för drift och underhåll samt 
bidrag till enskilda vägar år 2022. 

 Beräknad 
kostnad år 
2022 (mkr) 

Drift och underhåll av de 133 kilometer 
enskilda vägar som trafikkontoret sköter 

16,7  

Drift och underhåll av gatubelysningen på 
de 133 kilometer enskilda vägar som 
trafikkontoret sköter 

4,2  

Bidrag till övriga enskilda vägar inklusive 
belysning 

6  

Iståndsättningsbidrag 0,25 
Summa kostnad 27,2 

Tabell 1 

Förslag till handlingsplan 
Trafiknämnden beslutade 2020-12-17 § 477 7704/19 att ge trafikkontoret i uppdrag att ta 
fram ett förslag på en handlingsplan för att lämna över skötseln av enskilda vägar till 
vägsamfälligheterna.  

Vägsamfälligheterna som berörs ska ha möjlighet att söka bidrag till skötsel av vägar och 
gatubelysning, se tjänsteutlåtande Bidrag till enskilda vägar. 

Förslaget till handlingsplan redovisas i bilaga 1. Den övergripande målsättningen är att 
det ska finnas en tydlighet i vem som är väghållare i Göteborg. Trafikkontorets uppdrag 
är att ansvara för drift, underhåll och ägarfrågor på allmänplatsmark med kommunal 
huvudman enligt detaljplan. Vägsamfälligheterna ansvarar för samma frågor på vägar 
som har enskild huvudman enligt detaljplan.  

Handlingsplanen innehåller de områden som staden behöver arbeta vidare med för att 
målsättningen ska uppnås. 

Kommunikationen är mycket viktig för att förmedla kunskap och skapa förståelse för 
varför ändringen av hantering av enskilda vägar görs. 

Tidplanen innebär att skötseln lämnas över succesivt och att vägsamfälligheterna får tid 
på sig att bilda styrelser och förbereda sig för att börja sköta sina vägar. 

Huvudmannaskapet för vägar styrs i detaljplan. Staden behöver ta fram rutiner för hur 
förfrågningar om ändrat huvudmannaskap ska hanteras samt vilka principer som ska gälla 
för att väghållarskapet ska ändras från enskilt till kommunalt. 
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Förvaltningens bedömning 
Likabehandling av vägsamfälligheter 
Trafikkontoret sköter idag 133 av de 1050 kilometer enskilda vägar som finns i staden. 
10% av de enskilda delar på vägarna på 90% av stadens kostnader för enskilda vägar. 
Övriga 90% delar på 10% av kostnaderna. Detta är mycket tveksamt ur rättvisesynpunkt. 

Föra att få till en rättvis hantering föreslår trafikkontoret att alla vägsamfälligheter ska ha 
samma regler att förhålla sig till. Vägar med enskilt huvudmannaskap enligt detaljplan 
ska skötas av respektive vägsamfällighet med möjlighet till kommunala bidrag. Vägar 
med kommunalt huvudmannaskap ska skötas av staden. 

Detta innebär att alla vägsamfälligheter i staden behandlas lika vilket är önskvärt ur ett 
rättviseperspektiv. 

Inaktiva vägsamfälligheter  
I många vägsamfälligheter vars vägar staden sköter har styrelserna inte längre sett sig ha 
någon uppgift. Föreningarna har därför blivit inaktiva. Innan vägsamfälligheterna kan ta 
över skötseln av sina vägar måste de ha aktiva styrelser. Det finns en risk att det tar tid att 
inrätta sådana. Dels kan det finnas en motvilja från de boende att själva börja sköta sin 
väg när kommunen har gjort det i femtio år, dels kan det vara svårt att få människor att 
engagera sig ideellt. 

Om inte samfälligheten själv inrättar en styrelse kan Länsstyrelsen hjälpa till genom att 
förordna en syssloman. Även om Göteborgs Stad inte är medlem i samfälligheten kan 
trafikkontoret som sköter vägarna begära sådan hjälp. 

Sysslomannen tar över allt styrelsearbete under en period och har som främsta uppgift att 
se till att en formell styrelse bildas. Sysslomannen bekostas av samfälligheten. 

Tidplan 
Trafikkontoret föreslår att arbetet med att lämna över skötseln börjar med de 
vägsamfälligheter som har fungerande styrelser. Samtidigt informeras medlemmarna i 
inaktiva föreningar om att de behöver inrätta en styrelse. Målsättningen är att arbetet ska 
vara klart inom år 2027. 

Bidrag till drift och löpande underhåll 
Alla vägsamfälligheter bildade vid en laga förrättning kommer att ha möjlighet att söka 
kommunalt bidrag för drift och löpande underhåll förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. 
Dessa villkor framgår av bilaga 1 till tjänsteutlåtande Bidrag till enskilda vägar. 

Konsekvenser för den enskilde 
Konsekvenser för den enskilde är svåra att bedöma på grund av att vägföreningarna har 
olika förutsättningar. När staden upphör med skötseln och man övergår till ett 
bidragsförfarande finns en risk att föreningarna kan behöva ta ut avgifter för 
väghållningen. Det kommer dessutom krävas ett större engagemang av medlemmarna i 
form av styrelsearbete, årsmöten med mera. 

Rutin vid förfrågningar om kommunalt huvudmannaskap 
Trafikkontoret bedömer att många av de vägsamfälligheter vars vägar staden skött 
kommer att önska att staden tar över som väghållare.  



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 7 (7) 
   
   

Idag saknas en rutin för att hantera sådana förfrågningar, vilket gör att det finns risk för 
att kunderna får olika svar beroende var i organisationen förfrågan kommit in. 

Principer för kommunalt huvudmannaskap 
För att vägen skall få kommunalt huvudmannaskap krävs en detaljplaneändring.  När man 
överväger om huvudmannen skall vara kommunal eller enskild måste hänsyn tas till en 
rad frågeställningar.  

Exempel på sådana är: 

• Är nyttan av vägen enbart enskild eller finns det kommunal service som till 
exempel förskolor, och skolor vid vägen?  

• Går det kollektivtrafik på vägen? 
• Finns det möjlighet till rationell väghållning? Det kommunala vägnätet behöver 

vara sammanhängande och inte brytas upp av enskilda vägar. 
• Är vägen i ett godtagbart skick? Om inte riskerar staden kostnader för 

eftersläpande underhåll. Finansieringen kan ske genom att staden ger ett bidrag 
till föreningen för en del av kostnaden för upprustning av vägen eller tar ut 
gatukostnadsersättning av berörda fastighetsägare. 

Staden behöver ta fram principer för vad som ska gälla om kommunalt huvudmannaskap 
ska övervägas. 

 

 

 

 

 

Mikael Hagberg 
 
Avdelningschef 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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