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Bilaga 1 – Omvärldsanalys  
 

 
En förenklad omvärldsanalys har genomförts för att se hur andra kommuner 
hanterar liknande situationer men även för att se vad som har hänt över tid från 
Trafikverkets sida.  
 
Trafikverkets bidrag 
När vi har kollat på hur mycket Trafikverket har ökat sitt bidrag så kan man se 
att det mellan 2014-2017 års utbetalningar har skett en ökning med ca 48 %. 
Det är framförallt deras nya modell för att räkna ut beräknad kostnad som gjort 
att bidragen ökat så mycket.  
 
I och med att kommunernas regelverk följer Trafikverkets bidrag blir kommu-
nens ökning densamma.  
 
För vägsamfälligheterna i Hultsfreds kommun har det i reda pengar inneburit 
en ökning med nästan 1 900 tkr mellan 2014-2017 i utbetalat bidrag från stat 
och kommun. 
 
I Högsby kommun är motsvarande ökning drygt 1 300 tkr oavsett om kommu-
nen sköter det eller en vägförening. 
 
I och med att bidragen ökat utifrån en bedömning att kostnaderna är högre 
borde det innebära att pengarna täcker de ökade kostnaderna. Det är dock inte 
troligt att samtliga föreningar under motsvarande tid har haft kostnadsökningar 
på 48 %. Tittar man på entreprenadindexen som kommunen jobbat med i sina 
ramavtal har de ökat med max två procentenheter per år under motsvarande pe-
riod.  
 
För 2015-2017 års utbetalningar har en ny bidragsmodell använts hos Trafik-
verket. Den bygger på flera delar; 
 
- Marknadsundersökning som lett fram till en á-prislista på vissa arbetsmo-

ment. 500 väghållare har tillfrågats. 



 

 

Bilaga 1 

2017-03-08 

  

 

2 (9) 

- Trafikklasser som är uppdelade i tre nivåer utifrån hur mycket trafik som 
kör på den.  

- Slitlager. Dvs. om det är grus eller asfalt. 
- Klimatzon där våra kommuner ligger i zon A vilket innebär lägre bidrag för 

vinterväghållning. 
- Eventuella byggnadsverk vilket innebär att tillägg görs om bro eller brygga 

finns längs/på vägen. 
 
Trafikverket delar upp vägarna i fem klasser (A-F). I båda kommunerna finns 
det bara vägar som faller under klass A eller C. Klass A innebär väg för fast 
boende inom landsbygdsområde och klass C innebär samma sak men om den 
även används som genomfart för andra. Klass A medger 60 % driftbidrag och 
klass C 80 % driftbidrag. Vissa avvikelser kan förekomma både uppåt och 
nedåt om särskild drift föreligger.  
 
Andra kommuner 
Totalt har nio andra kommuner fått 20 frågor gällande hur deras regelverk är 
uppbyggt. Aktuella kommuner som är tillfrågade är; Vimmerby, Oskarshamn, 
Västervik, Mönsterås, Uppvidinge, Nybro, Kalmar, Leksand och Ockelbo.  
 
Av dessa har Uppvidinge, Västervik, Mönsterås, Nybro, Kalmar och Oskars-
hamn svarat innan 2017-03-08.  
 
Nybro har liknande modell som i Högsby idag. Det vill säga man sköter allt 
underhåll och tar bidraget. De få vägar som sköts av vägföreningar får dock 30 
% driftbidrag där Trv ger 60 %. När det gäller investeringsbidrag täcker de hela 
kvarstående kostnad som Trv inte ger bidrag för, förutom när det gäller nybe-
läggning då de boende själva får stå får 20 % av kostnaden. 
Privata utfartsvägar över 200 m sköter Nybro också men bara snöröjning 
sladdning och grusning vid behov. Resterande underhåll är upp till markägaren. 
 
Uppvidinge har en annan modell där man ger bidrag i form av snöröjning och 
halkbekämpning av enskilda vägar med statsbidrag. Det ger de även till privata 
utfartsvägar över 100 m.  
De ger investeringsbidrag på 30 % av Trafikverkets beslutade bidrag. 
 
Övriga kommuner har liknande upplägg som Hultsfreds kommun men gene-
rellt är det lägre för privata utfartsvägar. Västervik sticker ut lite med en modell 
där man fördelar allt bidrag lika oavsett om det är en väg som får statligt bidrag 
eller inte utifrån en pott baserad på 30 % bidrag av Trv beräknade kostnad för 
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vägarna med bidrag. De och Oskarshamns kommun ger heller inga investe-
ringsbidrag.  
Kalmar kommun använder sig löpmeterkostnader som dock är väldigt låga. De 
ger också investeringsbidrag till privata utfartsvägar. Alla bidragen är med re-
servation om vad som finns i budget innevarande år. 
 
Att Leksand tillfrågades är för att de har haft liknande upplägg som Högsby ti-
digare och har nu påbörjat en resa med att få till vägföreningar. Ockelbo tillfrå-
gades för att de har ungefär samma geografiska struktur och antal invånare som 
Högsby kommun.  
 
Samtliga kommuners bakgrund till uppläggen är av politisk karaktär.  
 
Samtliga frågor och svar redovisas på sid. 4-9. 
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Frågor Uppvidinge

1 a Ger er kommun driftbidrag till enskilda vägar med statsbidrag?
Ja, i form av snöröjning och halkbekämpning på 349 km enskilda vägar med statsbidrag och 64 km privata utfarter 
längre än 100 meter. 

b Hur stort är driftbidraget i så fall?
Kostnaderna blir väderberoende. 1 750 000 kr finns budgeterade för snöröjning och halkbekämpning för enskilda 
vägar med statsbidrag och 100-metersvägar. 100-metersvägar halkbekämpas inte med undantag för vägar där 
mjölktransporter och skolskjutsar behöver ta sig fram.

c Ställer ni några motkrav för att utbetal bidraget (t.ex. krav på redovisning av årsmötesprotokoll)? Att vägarna är i sådant skick att de går att ploga. Gäller vanligtvis bara 100-metersvägar.

d Räknar ni upp/ned bidragsnivån efter något index årligen eller följer ni Trafikverket? Allmän kostnadsuppräkning.

2 a Ger er kommun underhålls-/investering- eller nybyggnadsbidrag motsvarande Trafikverkets bidrag? Ja.

b Hur stort är bidraget i så fall? Det kommunala bidraget är 30 % av Trafikverkets beslutade bidrag.

c Vad får det användas till eller är det bara motsvarande som Trafikverket ger för? Kommunalt bidrag ges bara på arbeten som Trafikverket har beslutat ge statliga bidrag till.

3 a Har ni några undantag på fråga 1 och 2 (t.ex. statliga bolag eller religösa organisationer)? Nej.
b Undantar ni dem i så fall bara om de är 100 % andelsägare eller utifrån andelsnivå?

4 a Ger ni något annat bidrag till enskilda vägar med statsbidrag (t.ex. för lantmäteriförättning, asfalt)? Nej.
b Hur stort är bidraget i så fall?

5 a Ger ni något bidrag till enskilda vägar utan stadsbidrag (privata utfartsvägar)? Snöröjning. Se svar för fråga 1 ovan.
b Hur stort är bidraget i så fall?

c Ställer ni några krav för att kunna erhålla det bidraget?

6 a Sköter ni några enskilda vägar med statsbidrag? Ja, en glesbygdsväg med statsbidrag.

b Vad är orsaken till det i så fall? Politiskt beslut.

c I vilken omfattning sköter ni dem i så fall? Heltäckande sötsel av belagd väg till träindustri.

7 a Sköter ni några enskilda vägar utan statsbidrag (ej skogsvägar där er kommun är markägare)? Ja, tre tätotsnära vägar.
b Vad är orsaken till det i så fall? Politiska beslut.
c I vilken omfattning sköter ni dem i så fall? Heltäckand skötsel. En belagd väg och två grusväger.
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Frågor Västervik

1 a Ger er kommun driftbidrag till enskilda vägar med statsbidrag? Ja

b Hur stort är driftbidraget i så fall?
Bidraget delas ut efter en beräkningsmodell som fullmäktige har beslutat om 2011. 30 % av Trv beräknade 
kostnad som pott som sedan fördelas per meter på samtliga vägar inkl. de utan stadsbidrag. 9 vägar av högsta 
gamla klassen får dock 25 % mer per meter.

c Ställer ni några motkrav för att utbetal bidraget (t.ex. krav på redovisning av årsmötesprotokoll)?
Ja, egentligen vill vi nog ha in årsmötesprotokoll men det är inget vi lägger tid på att jag in. Några kommer in i alla 
fall

d Räknar ni upp/ned bidragsnivån efter något index årligen eller följer ni Trafikverket?

2 a Ger er kommun underhålls-/investering- eller nybyggnadsbidrag motsvarande Trafikverkets bidrag? Nej

b Hur stort är bidraget i så fall?

c Vad får det användas till eller är det bara motsvarande som Trafikverket ger för?

3 a Har ni några undantag på fråga 1 och 2 (t.ex. statliga bolag eller religösa organisationer)? Nej, inte vad jag vet
b Undantar ni dem i så fall bara om de är 100 % andelsägare eller utifrån andelsnivå?

4 a Ger ni något annat bidrag till enskilda vägar med statsbidrag (t.ex. för lantmäteriförättning, asfalt)? Nej
b Hur stort är bidraget i så fall?

5 a Ger ni något bidrag till enskilda vägar utan stadsbidrag (privata utfartsvägar)? Ja
b Hur stort är bidraget i så fall? 3,1783 kr/m

c Ställer ni några krav för att kunna erhålla det bidraget?
Ja, egentligen vill vi nog ha in årsmötesprotokoll men det är inget vi lägger tid på att jag in. Några kommer in i alla 
fall

6 a Sköter ni några enskilda vägar med statsbidrag? Ja, ca 5-7 vägar sköts av kommunens driftentreprenör

b Vad är orsaken till det i så fall?
Vissa genom politiska beslut, vissa med ägarandelar samt några vägar som slutar med tilläggsplats i en allmänn 
hamnanläggning och allmänn parkering

c I vilken omfattning sköter ni dem i så fall? 100%

7 a Sköter ni några enskilda vägar utan statsbidrag (ej skogsvägar där er kommun är markägare)? Nej
b Vad är orsaken till det i så fall?
c I vilken omfattning sköter ni dem i så fall?
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Frågor Mönsterås

1 a Ger er kommun driftbidrag till enskilda vägar med statsbidrag? Ja

b Hur stort är driftbidraget i så fall? Det är normalt upp till 30% av beräknad driftskostnad.

c Ställer ni några motkrav för att utbetal bidraget (t.ex. krav på redovisning av årsmötesprotokoll)? Motkraven är samma som TV:s, dvs att drift och underhåll fungerar och att vägen hålls öppen för allmän trafik.

d Räknar ni upp/ned bidragsnivån efter något index årligen eller följer ni Trafikverket? Följer Trafikverket, men nu har vi legat still tre år i rad på grund av gynsamma vintrar. Beslut tas i KSAU om detta.

2 a Ger er kommun underhålls-/investering- eller nybyggnadsbidrag motsvarande Trafikverkets bidrag?
Beslut i det enskilad fallet, tas av KSAU.  Normalt 70% av resterande kostnad efter att Trafikverket tagit beslut 
eller max 30% bidrag för investering och upprustning. Ibland etappindelas bidraget eller beslut om betydligt lägre 
5-andel.

b Hur stort är bidraget i så fall? se 2a

c Vad får det användas till eller är det bara motsvarande som Trafikverket ger för? Vi tar med hela projektkostnaden i beräkningen, dock ej momskompensation.

3 a Har ni några undantag på fråga 1 och 2 (t.ex. statliga bolag eller religösa organisationer)? Nej.
b Undantar ni dem i så fall bara om de är 100 % andelsägare eller utifrån andelsnivå? Nej.

4 a Ger ni något annat bidrag till enskilda vägar med statsbidrag (t.ex. för lantmäteriförättning, asfalt)? Vi bjuder ofta på asfaltskross om en vägförening vill belägga. Kostar oss då ca 3,5 kr/kvm.
b Hur stort är bidraget i så fall? se 4 a

5 a Ger ni något bidrag till enskilda vägar utan stadsbidrag (privata utfartsvägar)? Ja, vägar längre än 100 m får idagsläget  sk utfartsbidrag.
b Hur stort är bidraget i så fall? 3,78 kr/m väg

c Ställer ni några krav för att kunna erhålla det bidraget? Funktion och öppet för servicetrafik

6 a Sköter ni några enskilda vägar med statsbidrag? Nåpgra få tätortsnära.

b Vad är orsaken till det i så fall? ?

c I vilken omfattning sköter ni dem i så fall? Hela underhållet

7 a Sköter ni några enskilda vägar utan statsbidrag (ej skogsvägar där er kommun är markägare)? Nej
b Vad är orsaken till det i så fall? ?
c I vilken omfattning sköter ni dem i så fall? -
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Frågor Nybro

1 a Ger er kommun driftbidrag till enskilda vägar med statsbidrag? Nej, förutom de som sköter sina vägar själva.

b Hur stort är driftbidraget i så fall? Vi betalar 30% (TrV 60%)

c Ställer ni några motkrav för att utbetal bidraget (t.ex. krav på redovisning av årsmötesprotokoll)? Nej

d Räknar ni upp/ned bidragsnivån efter något index årligen eller följer ni Trafikverket? Följer TrV

2 a Ger er kommun underhålls-/investering- eller nybyggnadsbidrag motsvarande Trafikverkets bidrag?
Vi betalar generellt överskjutande delen efter TrV:s bidrag utom vid nybeläggning, där boende får finansiera med 
20%

b Hur stort är bidraget i så fall? Se ovan

c Vad får det användas till eller är det bara motsvarande som Trafikverket ger för? Se ovan

3 a Har ni några undantag på fråga 1 och 2 (t.ex. statliga bolag eller religösa organisationer)? Nej
b Undantar ni dem i så fall bara om de är 100 % andelsägare eller utifrån andelsnivå? se ovan

4 a Ger ni något annat bidrag till enskilda vägar med statsbidrag (t.ex. för lantmäteriförättning, asfalt)? Generellt tar vi det själva.
b Hur stort är bidraget i så fall? Se ovan

5 a Ger ni något bidrag till enskilda vägar utan stadsbidrag (privata utfartsvägar)? Nej, inte om de är under 200 m. I annat fall sköter vi dessa.
b Hur stort är bidraget i så fall?

c Ställer ni några krav för att kunna erhålla det bidraget?

6 a Sköter ni några enskilda vägar med statsbidrag? Ja

b Vad är orsaken till det i så fall? Nybro Kommun driftar och underhåller det enskilda vägnätet (utom ett tiotal vägar)

c I vilken omfattning sköter ni dem i så fall? Totalt

7 a Sköter ni några enskilda vägar utan statsbidrag (ej skogsvägar där er kommun är markägare)? Ja, om de är över 200m
b Vad är orsaken till det i så fall? Kommunens beslut
c I vilken omfattning sköter ni dem i så fall? Snöröjning, sladdning, grusning vid behov
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Frågor Oskarshamn

1 a Ger er kommun driftbidrag till enskilda vägar med statsbidrag? Ja

b Hur stort är driftbidraget i så fall? Upp till max 40% av TRV:s bidrag

c Ställer ni några motkrav för att utbetal bidraget (t.ex. krav på redovisning av årsmötesprotokoll)? Kan vara aktuellt i vissa fall

d Räknar ni upp/ned bidragsnivån efter något index årligen eller följer ni Trafikverket? Följer TRV

2 a Ger er kommun underhålls-/investering- eller nybyggnadsbidrag motsvarande Trafikverkets bidrag? Nej, medlen räcker endast till årligt driftbidrag sedan 5-6 år tillbaka

b Hur stort är bidraget i så fall?  

c Vad får det användas till eller är det bara motsvarande som Trafikverket ger för?

3 a Har ni några undantag på fråga 1 och 2 (t.ex. statliga bolag eller religösa organisationer)? Nej
b Undantar ni dem i så fall bara om de är 100 % andelsägare eller utifrån andelsnivå?

4 a Ger ni något annat bidrag till enskilda vägar med statsbidrag (t.ex. för lantmäteriförättning, asfalt)? Nej
b Hur stort är bidraget i så fall?

5 a Ger ni något bidrag till enskilda vägar utan stadsbidrag (privata utfartsvägar)? Ja
b Hur stort är bidraget i så fall? 5,25 kr / meter. Dock borträknas alltid 300 meter från totalsträckan

c Ställer ni några krav för att kunna erhålla det bidraget? Ja

6 a Sköter ni några enskilda vägar med statsbidrag? Vi har några vägar inom kommunen som vi sköter där vi har statsbidrag

b Vad är orsaken till det i så fall? Kommunal "enskild väg"

c I vilken omfattning sköter ni dem i så fall? 100%

7 a Sköter ni några enskilda vägar utan statsbidrag (ej skogsvägar där er kommun är markägare)? Nej
b Vad är orsaken till det i så fall?
c I vilken omfattning sköter ni dem i så fall?
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Frågor Kalmar

1 a Ger er kommun driftbidrag till enskilda vägar med statsbidrag? Ja

b Hur stort är driftbidraget i så fall? 4,31-4,90 kr/lpm

c Ställer ni några motkrav för att utbetal bidraget (t.ex. krav på redovisning av årsmötesprotokoll)? Permanentbostad, över 100 m, öppen, etc.

d Räknar ni upp/ned bidragsnivån efter något index årligen eller följer ni Trafikverket? KPI

2 a Ger er kommun underhålls-/investering- eller nybyggnadsbidrag motsvarande Trafikverkets bidrag? Ja

b Hur stort är bidraget i så fall?
80 % av kvarstående del som inte Trv täcker alt. 80 % av totalen om Trv inte betalar något. 50 % om det är 
nybeläggning. 70 % på utfartsvägar på bedömd kostnad av servicenämnden.

c Vad får det användas till eller är det bara motsvarande som Trafikverket ger för? Förbättrings- och beläggningsarbeten.

3 a Har ni några undantag på fråga 1 och 2 (t.ex. statliga bolag eller religösa organisationer)? Ja, stat och landsting.
b Undantar ni dem i så fall bara om de är 100 % andelsägare eller utifrån andelsnivå? Bara om de är 100 % andelsägare.

4 a Ger ni något annat bidrag till enskilda vägar med statsbidrag (t.ex. för lantmäteriförättning, asfalt)? Nej.
b Hur stort är bidraget i så fall?

5 a Ger ni något bidrag till enskilda vägar utan stadsbidrag (privata utfartsvägar)? Ja
b Hur stort är bidraget i så fall? 4,31-4,90 kr/lpm

c Ställer ni några krav för att kunna erhålla det bidraget? Se 1 c)

6 a Sköter ni några enskilda vägar med statsbidrag? Ej svar

b Vad är orsaken till det i så fall? Ej svar

c I vilken omfattning sköter ni dem i så fall? Ej svar

7 a Sköter ni några enskilda vägar utan statsbidrag (ej skogsvägar där er kommun är markägare)? Ej svar
b Vad är orsaken till det i så fall? Ej svar
c I vilken omfattning sköter ni dem i så fall? Ej svar


