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Abstract 
 
Blomkvist, Pär Managing Common Pool Resources: Road Keeping and the Dilemma of 
the Commons in Swedish History 1200–2010, Division of Industrial Dynamics, Royal 
Institute of Technology, Stockholm (Stockholm 2010) 
 
In Sweden we have a unique road category besides common and private roads: In lack of 
a better term I will call them “civic roads”. These roads are managed directly by the 
actual road users living near the road. The road users are organized in local road 
associations and take full responsibility for all matters concerning the road – building and 
maintenance. The system with civic local road associations can only bee found in Sweden 
and Finland.  
 
The civic roads make up for a substantial part of the Swedish road network. There are 
about 140 000 km of common roads, managed by the state and municipalities, and 
150 000 km of civic roads, managed by 34 000 local road associations. About 24 000 of 
these road associations are state funded and are obliged to keep their roads open for all 
traffic. Thus many of the civic roads can be used by others than the actual members of the 
road associations and the civic roads are an integrated part of the Swedish road network 
system. The civic roads carry only 4 percent of the total traffic, but it is estimated that one 
out of every fourth road journey starts on a civic road. The civic roads can be seen as the 
smallest arteries in the circulatory system of the road network. Without them the sparsely 
populated Swedish countryside could not survive and citizens would not be able to reach 
recreational facilities and nature resorts. 
 
In this report I investigate the history of the Swedish model for managing the civic roads 
from the middle ages up to this day. I find an amazing historical continuity. The laws 
regulating civic roads and the local road associations today have a striking heritage from 
the way civic roads were managed in the medieval village by the peasants themselves.  
 
The historical investigation of the civic roads has been inspired by Elinor Ostrom’s 
research on the management of common pool resources or commons. I use Ostrom’s 
eight criterions of successful management of commons to discuss the historical 
development of the civic roads. 
 
By using Ostrom’s perspective on road keeping I focus on the collective of road users, 
the farmers, that actually managed the roads. I look for the power within the common. 
This perspective is different from most studies of road history where the focus has been 
on the struggle between the state and the farmers for power over the common. 
 
My results give a new interpretation of Swedish road history where the civic roads are 
taken into account for the first time. I put forward a hypothesis stating that the state for a 
long time viewed all roads as civic roads. Gradually more roads were labelled common 
roads and the principle of civic road keeping by the actual users had to give way to a 
more centrally governed road administration.  
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Furthermore I investigate the history of an interest group – The Civic Roads Federation 
(Riksförbundet Enskilda Vägar). The federation was founded in 1949 in an effort to 
coordinate the different local road associations. The investigation of the Civic Road 
Federation is inspired by research on lobby groups and I compare the strategy of the 
federation with other interest groups in the roads and traffic sector in Sweden. 
 
I find that the Civic Road Federation since its start has struggled to become an 
“obligatory passage point” in the Swedish road net work administration. This strategy has 
been especially successful since 1996. The Federation is now a central actor in Swedish 
road keeping and the undisputed representative for issues concerning civic roads. 
 
Key words: 
History of roads civic roads, common roads, road associations, lobby groups, Elinor 
Ostrom, managing common pool resources, the dilemma of the commons. 
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FÖRORD  
Arbetsrapporten är medvetet skriven som en empiritung sammanställning av fakta. Ett 
mål med rapporten har varit att grundligt samla in och sammanställa uppgifter från den 
tidigare forskningen om det svenska vägväsendet i allmänhet samt att redovisa min egen 
primärforskning om de enskilda vägarna. Jag anser att det finns goda skäl att samla 
informationen på ett ställe. Detta trots den uppenbara nackdelen att rapporten blir en 
aning tungrodd och därigenom förlorar en del av sitt eventuella läsvärde. Resultaten från 
min forskning kommer senare i mera komprimerad form att presenteras i både 
vetenskapliga artiklar och i mera populära sammanhang. Upplägget medför också att full 
konsekvens rörande noter och referenslista inte har eftersträvats. Inte heller finns speciellt 
många referenser till den stora mängd artiklar och uppsatser som behandlar Elinor 
Ostroms forskning om skötseln av gemensamma resurser. Jag har gått igenom den 
forskningen och ska ta upp den senare.  
 
Rapporten är till en del finansierad av REV som anställde mig för att få sin egen 
organisationshistoria skriven. Uppdraget utvidgades dock av mig själv till att även gälla 
den enskilda väghållningens äldre historia. Del II har presenterats på IDA-seminariet på 
Avdelningen för industriell dynamik, INDEK, KTH. Jag tackar för de värdefulla 
synpunkter jag fick. Rapporten är också läst och kommenterad av historikern Ove 
Pettersson, av Sven Ivarsson och Bengt Nydahl på REV samt av min goda vän Anneli 
Flygare Rydell. Jag har efter bästa förmåga tagit till mig deras synpunkter, men ansvarar 
helt och hållet själv för de fel och brister som ännu kan finnas kvar.  
 
Jag har fått väldigt mycket hjälp med denna rapport och jag vill därför tacka följande 
personer: Robert Nydahl som berättat om REV:s historia under de viktiga åren efter 
bildandet av riksförbundet 1969; Bengt Nydahl som tog sig tid att förklara den, för den 
oinvigde, rätt snåriga juridiken runt enskild väghållning; Maria Sundström, kanslichef på 
REV som alltid varit hjälpsam och uppmuntrande; Bengt Allfors som sammanställt 
styrelseförteckningarna och statistiken över medlemsutvecklingen samt designat den 
webbenkät jag använt mig av. Till sist, och allra mest, vill jag tacka Sven Ivarsson som 
med stort tålamod och stadig vänlighet svarat på frågor och guidat mig i den enskilda 
väghållningens institutioner och historia. Förutom dessa vill jag tacka alla dem jag 
intervjuat om enskild väghållning och REV samt de forskare jag besvärat med frågor om 
allt från byalag och skiftesreformer till vattenlagstiftning och rättshistoria – de finns alla 
angivna i referenslistan. 
 
Stockholm, juni 2010 
 
Pär Blomkvist 
par.blomkvist@indek.kth.se. 
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Rapportens upplägg 
Rapporten består av tre delar. Den första innehåller en introduktion till enskild 
väghållning, en översiktlig ”vägarnas idéhistoria” samt de viktigaste utgångspunkterna 
för min undersökning. I del II presenterar jag en historisk bakgrund till hur vägfrågan 
behandlats i Sverige. Jag kommer att skildra både de allmänna vägarnas historia, främst 
tiden fram till mellankrigstiden, och de enskilda vägarnas historia – men fokus ligger på 
de enskilda vägarna. Som kommer att visa sig var alla vägar ursprungligen ”enskilda”. 
Vägar har sedan urminnes tider byggts och underhållits av en lokalbefolkning som haft 
omedelbar nytta av dem. Det var först i och med statens ökade intresse som vissa vägar 
blev utpekade som ”allmänna” i mera modern mening och så småningom helt överförda 
till samhällelig förvaltning.  
 
Min främsta utgångspunkt i del II är att jag betraktar vägen, både den enskilda och den 
allmänna, som en ”gemensam resurs” (en allmänning) och diskuterar hur denna resurs har 
förvaltats genom historien. Detta sätt att analysera väghållningen är inspirerat av 
Nobelpristagaren Elinor Ostroms undersökningar av vad hon kallar ”common pool 
resources”. Det vill säga resurser som till exempel bevattningsanläggningar och 
betesmarker, som utnyttjas samfällt av flera brukare. Ostrom har visat att tydliga regler 
för förvaltningen och legitima organisationer och institutioner är nödvändigt för att 
resursen inte ska utarmas. Men det är inte vanligt att i forskningen betrakta vägen som en 
allmänning. Jag kommer nedan att mera i detalj gå igenom Ostroms teori om förvaltning 
av gemensamma resurser och dess relation till vägen som allmänning. Ostroms begrepp 
får sedan styra skildringen av väghållningens historia. Ostroms teorier har inte använts i 
en strikt mening för att pröva hypoteser. Snarare har hennes perspektiv fungerat som en 
lins genom vilken jag betraktat väghållningens historia. 
 
I del III undersöker jag en intresseorganisations historia – Riksförbundet enskilda vägar 
(REV) – och dess strategier för att bli, vad man själva kallar, ”den tredje väghållaren” 
(jämte stat och kommun). Utgångspunkterna till skildringen av REV:s historia har varit 
tidigare lobbygruppsforskning och jag utgår från min egen doktorsavhandling (2001) som 
handlade om Svenska vägföreningens strategier för att omdana det allmänna vägsystemet 
till bilsamhällets krav.  
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Del I: Perspektiv på väghållning 
I del I kommer jag att göra fyra saker. Till att börja med introducerar jag översiktligt den 
enskilda väghållningen i Sverige. För det andra diskuterar jag vägens betydelse i olika 
samhällen och i olika historiska epoker – en sorts vägens idéhistoria. För det tredje 
presenteras studiens två viktigaste utgångspunkter: den så kallade nyttoprincipen och 
Elinor Ostroms perspektiv på förvaltandet av gemensamma resurser. Till sist, och för det 
fjärde redogör jag för hela rapportens syfte, de viktigaste frågeställningarna, 
avgränsningar och metod. 

Vad är enskild väg? 
”Nog finns det mål och mening i vår färd, 
men det är vägen, som är mödan värd.” 
 

Karin Boye ”I rörelse” ur diktsamlingen Härdarna, 1927 
 
Det är frestande att börja en rapport om de enskilda vägarnas historia med en strof av 
Karin Boye. Jag har nyligen på nära håll bevittnat anläggandet av en enskild väg till mina 
föräldrars sommarstuga i en by utanför Luleå. Det var jobbigt. Markägarna kunde inte 
komma överens med vägsamfälligheten.  Många gamla konflikter i byn kom upp till ytan. 
Att det verkligen var vägen som var mödan värd, framstod inte alls som självklart under 
resans gång. Men nu verkar allt ha lugnat sig. Vägen är byggd och har gett en stor 
välfärdsvinst till min mamma och pappa. De börjar bli lite till åren. Att åka båt är inte lika 
lätt som förr. Tack vare vägen kan de nu få använda sin älskade stuga åtskilliga år 
framöver. 
 
En enskild väg är inte, trots namnet, privat. Den enskilda vägen är främst till för dem som 
bor i närheten och behöver en anslutning till det allmänna vägnätet. I de flesta fall är 
vägen också öppen för annan trafik. Många ser nog framför sig en grusväg som slingrar 
sig fram genom ett sommarstugeområde. Men faktum är att det finns enskild väghållning 
i många tätorter.  
 
Förvaltningen av de enskilda vägarna kan ske på många olika sätt. Den allra enklaste 
formen är ett privaträttsligt avtal mellan två eller flera fastighetsägare att hålla gemensam 
väg. Förvaltningen kan också vara organiserad i en ideell förening eller genom så kallade 
samfällighetsföreningar. Det finns också formellt bildade organisationer som efter lagen 
om enskilda vägar från 1939 kallas vägföreningar eller vägsamfälligheter. Vägföreningar 
hade hand om enskilda vägar i tätort och vägsamfälligheter hanterade enskild väg på 
landsbygden. I dagligt tal är det nog termen ”vägförening” som de flesta brukar använda. 
Som kommer att visa sig senare kompliceras bilden ytterligare när de nya lagarna från 
1974 för samman all samfällighetsförvaltning under en lagstiftning. Det är inte lätt att 
hålla tungan rätt i munnen när man ska försöka förklara (och förstå) hur det enskilda 
vägnätet förvaltas. 
 
Men eftersom jag intresserar mig för samfällt förvaltande av gemensamma resurser 
kommer jag i denna rapport att kalla den organisation som hanterar den enskilda vägen 
för en vägsamfällighet eller helt enkelt samfälligheten – det gäller när jag talar om 
organisationen i allmänhet. Detta oavsett om det i vissa fall uppstår en viss inkonsekvens 
i förhållande till de juridiska begreppen. När det gäller del III som behandlar REV:s 
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historia kommer jag dock att skilja mellan de juridiska begreppen vägförening respektive 
vägsamfällighet, 
 
Vi har cirka 10 000 mil statliga vägar och 4 000 mil kommunala gator och vägar i 
Sverige. Det är svårare att exakt veta hur många mil enskild väg som finns. Enligt REV:s 
tolkning av Vägverkets nationella vägdatabas (NVDB) så kan det enskilda vägnätet 2009 
bestå av 43 000 mil. Det vill fyra gånger mer än de statligt administrerade vägarna.1 I 
denna siffra ingår dock 15 000 mil skogsvägar, som också formellt klassas som enskilda. 
Men skogsvägarna sköts av skogsägarna, inte av vägsamfälligheter eller vägföreningar. 
De är ofta avstängda för allmän trafik. Eftersom min undersökning fokuserar på enskilda 
vägar förvaltade av sammanslutningar av vägens brukare kommer jag inte att vidare 
behandla skogsvägarna.  
 
Den vanligaste siffra som brukar anges när man talar om enskilda vägar är dock en 
sträcka på omkring 15 000 mil. Dessa förvaltas i organiserad form av de närmast boende. 
Detta innebär att det enskilda vägnätet, som jag undersöker i denna rapport, är ungefär 
lika långt som det statliga och det kommunala.  
 
De enskilda vägarna förvaltas av cirka 34 000 vägsamfälligheter spridda över hela landet 
(notera att bara ungefär 18 000 av dessa i juridisk mening är ”vägsamfälligheter”, men att 
jag bortser från detta), varav 24 000 får statsbidrag. Enskilda vägar med statsbidrag måste 
hållas öppna för alla. De allra flesta samfälligheter har bara ett fåtal kilometer väg och 
väghållningen sköts av de närmast berörda fastighetsägarna. För staten är det en lönsam 
affär. Anläggning och underhåll av de enskilda vägarna kostar mindre än hälften av vad 
de allmänna vägarna kostar, även med hänsyn tagen till variation i vägstandard och 
brukarnas eget arbete. 
 
Det är svårt att få fram uppgifter om det enskilda vägnätets trafikintensitet. Det brukar 
sägas att de enskilda vägarna genererar cirka fyra procent av trafikarbetet. Men deras 
verkliga betydelse visar sig i att var fjärde resa börjar på en enskild väg. Utan de enskilda 
vägarna skulle folk inte kunna bo och arbeta på landsbygden. Vi skulle inte kunna nå 
badplatser, bär- och svampskogar eller andra rekreationsområden. De enskilda vägarna 
kan betraktas som de yttersta kapillärerna i vägtrafiksystemets blodomlopp. Små och till 
synes obetydliga, men viktiga för organismens överlevnad och välmående. 
 
Men trots sin betydelse är den enskilda vägen negativt definierad: ”Enskild väg är väg 
som inte är allmän väg”. Det är märkligt att den största delen av Sveriges vägnät är 
placerad i en slaskkategori. Systemet med två vägtyper där bara den ena är definierad blir 
krångligt och svårt att administrera. Att avgöra när en väg är ”tillräckligt allmän” för att 
bli upptagen som allmän väg, är inte lätt. Ett annat problem är att de enskilda vägarna 
skiljer sig så mycket ifrån varandra. En del uppfyller bilden av enskild väg där de slingrar 
sig genom ett idylliskt landskap. Andra är, som nämnts, enskilda vägar i tätort och liknar 
mera stadsgator med tät trafik, trafikljus, trottoarer, skyltning och belysning. 
 

                                                 
1 Pettersson (1988) Byråkratisering eller avbyråkratisering…, s 30. Se också Sveriges Nationalatlas 
”Infrastrukturen” 1992, s:34-36 och Vägverkets jubileumsbok Vägar - Dåtid Nutid Framtid 1991.s:231-238 
där Reinhold Castensson diskuterar statistiken över vägnätets och bilismens utveckling under 1900-talet. Se 
även SOU 2001:67 Enskild eller allmän väg?, s 9-10 samt REV-bulletinen nr 1, 2009, s 8-9 
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En intressant aspekt är att den svenska modellen för enskild väghållning är världsunik 
(bara Finland har ett liknande system). Försök har gjorts att exportera den svenska 
modellen för hantering av enskilda vägar till både Estland och Zambia. Men man har av 
olika anledningar inte varit framgångsrik i att införa systemet med vägsamfälligheter.  

Vad är en väg? 
Det japanska ordet för väg är michi. Förstavelsen mi används för att ge skönhet åt ett ord. 
Chi är en ordstam som uttrycket rörelse eller riktning. ”Vacker plats för rörelse” eller 
bara ”vacker riktning” kunde vara en svensk översättning.2 Många har presenterat 
poetiska och filosofiska tankar runt vägen och den har använts som metafor för livet, 
kärleken och döden. Den tyske väghistorikern Schreiber skrev så här om vägens natur: 
 
”För oräkneliga människor har vägen inte haft något namn. Kanske för att det i deras liv 
fanns blott en väg eller därför att alla vägar för dem hade samma betydelse… den 
kallades enbart vägen… Alla ting kan ta plats på en väg men inga ting lämnar några spår 
av sig själv. Vägar är obegränsade och obebodda regioner som tillhör alla, slutar 
ingenstans och kan leda vart som helst. Även om vägen är helt tom verkar den rymma 
något slags löfte för dem som reser på den. Detta är vägens sanna betydelse och verkliga 
natur.”3 
 
Vad är då en väg? En dum fråga kan tyckas. Men det är intressant att tänka lite närmare 
på vad detta avlånga stycke land egentligen är för något. 
 
Är en stig som trampats upp av boskap och människor genom skogen en väg? Eller krävs 
det att vägen i någon mening ska vara anlagd speciellt för sitt ändamål – att knyta två 
platser till varandra? Jag tror att de flesta skiljer mellan den naturligt framvuxna stigen 
och den konstruerade vägen. I fortsättningen använder jag mig av denna definition. En 
väg måste vara anlagd och byggd, eller i alla fall underhållen, av människohand för att få 
kallas väg. Sedan kan det förstås vara så att vägen följer samma sträckning som en 
urgammal gångstig. 
 
Forntidens svenska vägar var just sådana upptrampade stigar. Men från vikingatiden 
vittnar många runstenar om att en rudimentär form av organiserat vägbyggande uppstått. 
En runsten från Sälna i Uppland hyllar en viss Svenner som i till minne av sin far byggde 
väg och bro: 
 
”Alltid skall ligga i människors åldrar bron hårdslagen… Ej kan vägvård bättre varda”4 
 
Andra runstenar berättar om vägbyggen till ära åt fallna hjältar. Påfallande ofta var det 
kvinnor som var ansvariga och lät röja väg – ”braut rydia” som det kallades. Det var ju 
kvinnorna som fanns kvar och fick ta hand om familjejordbruket, sedan kämpen stupat i 
ärofylld strid. Ordet braut (bröt) lever inte kvar i betydelsen väg i nutidens svenska. Men 

                                                 
2 Yamada, Munemutsa “Roads, An Essential Aspect of Human Life” i The wheel extended, A Toyota 
Quarterly Review Special 10th Anniversary Issue, april-june 1981, s 69 
3 H. Schreiber i boken Symphony of Roads. Citatet hämtat från Yamada, Munemutsa “Roads, An Essential 
Aspect of Human Life” i The wheel extended, A Toyota Quarterly Review Special 10th Anniversary Issue, 
april-june 1981, s 70 
4 ”Istället för förord. Ja, dit gåt vägen... ” i Vägverket och Bertil Heddelin (red.) VÄGAR. Dåtid, nutid, 
framtid. Stockholm 1991  
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att ordet användes vittnar till exempel Snorre Sturlasson om i berättelsen om en forntida 
sveakonung, Bröt-Anund, som fick sitt namn för sitt ivriga byggande av vägar i svearnas 
rike.5 
 
Det finns ett klart samband mellan vägbyggande och uppkomsten av någon form av 
centraliserad maktapparat. Vägbyggande har alltid varit i hövdingens, konungens eller 
statens intresse.  

Vägen som rum eller transportsträcka? 
Vägen är på samma gång en plats, ett sorts rum att vistas i och en korridor ämnad för 
transport och rörelse. Man kan nog säga att vägens historia består av tusentals år då vägen 
både var ett rum där folk och fä kunde vistas och samtidigt en speciell kanal för resande, 
transport och rörelse. Men de senaste två hundra åren har vägen allt mer kommit att bli 
reserverad för rörelsen. Den moderna bilvägen eller stadsgatan har som främsta uppgift 
att vara en led för snabb motoriserad förflyttning. Kampen om gatan har vunnits av 
fordonen på bekostnad av vägrummet för promenad och annan samvaro. 
 
I engelskan indikerar ordet ”Path” (stig) jord som är stampad av foten. ”Way” (väg) 
kommer från begreppet rörelse, från Sanskrit (vah) och återkommer i Vehicle och 
Wagon. ”Street” (gata) kommer från Latinet strata och betyder ”konstruerad” – ett 
platsbundet ord. ”Road” började användas i slutet av 1500-talet och kommer troligtvis 
från verbet ”to ride”. Road hänvisar alltså till ”rörelse” istället för ”plats”. 
 
Det fornnordiska ordet för gata var Gate (från Gait – gångart), vilket hör ihop med rörelse 
och vi har samma ursprung i Sanskrit för vår väg (vah – way – väg). I svenskan kommer 
alltså både gata och väg från begrepp som har med rörelse och förflyttning att göra.6 Som 
en parentes kan nämnas att ordet boulevard ursprungligen kommer från det gamla 
skandinaviska namnet på den gång som anlades ovanpå en befästningsmur – ”bulwark”.7 
 
Från och med mitten av 1800-talet kom vägen och gatans betydelse att slutgiltigt 
förändras från att indikera något platsbundet till att betyda kanal ämnad för fordon i 
rörelse. ”Artär” var det ord som kom till användning. Många forskare menar att dessa 
förändringar i uppfattningen om vägen/gatan bokstavligen beredde vägen för 
automobilen. Det var också massbilismens genombrott som vände upp och ner på den 
gamla principen att fordonet fick anpassa sig till vägens kvalitet. Från och med början 
1900-talet började man anse att vägen skulle byggas efter fordonens behov.8  
 
Bilismens genombrott accelererade vad man skulle kunna kalla vägväsendets teknifiering 
och förvetenskapligande. Vägingenjörer, stadsplanerare och transportekonomer fick allt 
mer att säga till om. De tidigare väghållarna, bönderna, marginaliserades. Detta var dock 
en process som börjat långt innan massbilismen. Man brukar nämna tre personer som 

                                                 
5 Gustavsson, Helmer “Runstenar och Vikingaleder” i Vägverket och Bertil Heddelin (red.) VÄGAR. Dåtid, 
nutid, framtid. Stockholm 1991, s 57 
6 Lay, Maxwell Gordon Ways of the World. A History of the World´s Roads and of the Vehicles That Used 
Them New Brunswick New Jersey, Rutgers university Press 1992, s 7-8, 59 och 66 
7 Lay, Maxwell Gordon Ways of the World. A History of the World´s Roads and of the Vehicles That Used 
Them New Brunswick New Jersey, Rutgers university Press 1992, s 95-98 
8 Lay, Maxwell Gordon Ways of the World. A History of the World´s Roads and of the Vehicles That Used 
Them New Brunswick New Jersey, Rutgers university Press 1992, s 40 
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gjorde vägbygge till en vetenskap. Fransmannen Trésaguet (1716-1796) vars metoder 
användes i Sverige samt skottarna Telford (1757-1834) och McAdam (1756-1836). 
Telford var med om projekteringen av Göta Kanal och ska ha stakat ut en ny sträckning 
för Riksväg 1 mellan Stockholm och Södertälje. McAdams metod är mest känd för de 
krossade stenar som lades överst i vägbanken och som fått hans namn – makadam. Men 
McAdams metod innebar också ett annat sätt att bygga upp vägen än de tidigare då man 
lade ett grundlager av stora flata stenar i botten och sedan fyllde på med sten av mindre 
format. McAdam införde en metod att lägga krossad sten direkt på en jordbädd vilket gav 
billigare vägbyggen och lika starka vägar, förutsatt att jorden var väl dränerad. Metoden 
accepterades världen över runt 1830.9 Det var McAdam som formulerade den princip 
som idag är fullt ut accepterad: ”Roads must be built to accommodate the traffic, not the 
traffic regulated to preserve the roads.”10 
 
Den allmänna och den enskilda väghållningen har sedan bilismens genomslag arbetat 
under olika förutsättningar. Den enskilda vägen har fortsatt att vara integrerad i sin 
geografi och anpassad efter naturens förutsättningar. I en artikel i Bebyggelsehistorisk 
tidskrift skildrar Kjell Nilsson hur företrädare för hembygdsvården engagerade sig i 
frågan om ett allmänt vägnät anpassat till massbilism. Redan vid den så kallade Baltiska 
ingenjörskongressen 1915, då naturvårdsfrågor i samband med byggande av infrasystem 
togs upp för första gången, uttalade den tyska professorn Hugo Conwents följande 
allmänna regel: 
 
”På vägbyggnadsförvaltningens område bör uppställas som ett oeftergifligt önskemål att 
man vid anläggandet af lansvägar gåt tillväga med nödig hänsyn, så att landskapsbilden 
icke skadas eller naturminnen blifva förstörda.”11 
 
När bilismen på allvar började slå igenom under 1930-talet och framöver – ännu mera 
markerat efter andra världskriget – fick man inom många kretsar upp ögonen för att den 
nya bilvägen förhöll sig till landskapet på ett helt annat sätt än den gamla vägen anpassad 
för gång, hästritt eller vagnsekipage. Erik Lundberg, professor i arkitekturhistoria 1947-
1962 vid Konsthögskolan i Stockholm, skildrade inte utan nostalgi kontrasterna mellan 
det gamla och nya sättet att bryta väg genom landskapet. Han menade att den gamla och 
den nya (bil-) vägen var byggda utifrån två helt skilda logiker och att dessa inte kunde 
förenas: 
 
”Gammal väg knogar från by till by, uppför backe och nedför. Den ringlar sig fram med 
kort sikt, från punkt till punkt och är därför så fullständigt anpassad efter naturen och 
bygden. Man kan i nästan varje blick uppfatta varför den ligger där och varför den fått 
just den dragningen. Landskapets egen rytm överförs utan vidare på vägen. Den tar sig 
fram i terrängen, viker undan för hinder, så som man gör under vandring i obanad mark. 
När sig göra låter, söker den sig fram över höjdryggarna, där god orientering erbjuder sig 
och där marken är torr… Ny väg siktar mot fjärran mål. Den är lagd för att låta snabba 
fordon tillryggalägga långa sträckor mellan större orter. Den tar inte hänsyn till bygdens 

                                                 
9 Lay, Maxwell Gordon Ways of the World. A History of the World´s Roads and of the Vehicles That Used 
Them New Brunswick New Jersey, Rutgers university Press 1992, s 70-83 
10 Rae, John B The Road and the Car in American Life Cambridge Massachusetts, The MIT Press 1971. 
(citerat ur Charles L Dearing: American Highway Policy, 1941, s 20) 
11 Citatet från Nilsson, Kjell ”Vägen i landskapet. Samfundet för hembygdsvård och den svenska 
vägvårdens historia” i Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr 39, 2000, s 137 
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små enheter, utan dessa får anpassa sig efter den stora ledens krav. Därför skär den nya 
vägen landskapet som en blixtlinje. Detta är dess natur, som ej går att trolla bort eller 
pressa in i gamla former.”12 
 
Diskussionen som refererades ovan om anpassningen av de allmänna vägarna till 
bilismens krav har sin bäring på frågan om de enskilda vägarna i så motto att det gamla, 
landskapsnära sättet att anlägga väg fortfarande gäller som princip för dessa. Modellen att 
brukarna själva ska hålla vägen, den jag nedan kommer att kalla ”närhetsnyttoprincipen” 
har en estetisk dimension som man kanske inte tänker på. Eftersom den enskilda vägen, 
så att säga per definition, aldrig blir överdimensionerad och genom att väghållarna 
använder sig av egen mark för vägbygget så uppstår en organisk anpassning till 
naturförhållanden och landskap. En följd av den enskilda väghållningens organisation är 
det faktum att väghållarna själva betalar ur egen ficka för den väg de vill anlägga. Detta 
medför en sparsamhet som premierar linjedragning utan alltför stora och kostsamma 
ingrepp i naturmiljön. Radikala åtgärder som till exempel skärningar, schaktningar, broar 
och tunnelbyggen undviks antagligen. Dessutom, som kanske tilltalar hembygdsvårdaren 
med blick för historia, finns incitament till en linjeföring som liknar det urgamla sättet att 
låta vägen följa åsryggar istället för en rakare, men kostsammare, sträckning över mer 
eller mindre vattensjuka marker som kräver dikning och konstfullt dränerade vägbankar. 

Vägens roll i olika samhällen 
Alla vägar bär till Rom, brukar man säga. Talesättet illustrerar landsvägarnas betydelse 
för kejsaren eller konungens förmåga att kontrollera sitt rike. Julius Caesar höll den 
prestigefyllda posten som ”curator”, det vill säga ansvarig för rikets vägar, innan han blev 
romersk kejsare.13 I flera europeiska länder, till exempel England och Danmark, var 
vägarna mellan rikets viktiga centra ända upp till 1600-talet i första hand reserverade för 
kungen och hovet, som ständigt befann sig på resande fot. I Sverige har inte denna regel 
funnits även om vissa vägar ibland betecknats som just ”kungsvägar”.14 Men även 
nationellt betydelsefulla vägar måste anläggas på någons privata mark. Problemet blir då 
inte bara att de närmast berörda ska komma överens utan staten måste också kunna hävda 
sin rätt gentemot de lokala markägarna.  
 
Vägens juridiska ställning har sedan Roms dagar styrts av principen om allmänhetens rätt 
till fri passage, rätt till väg (Right of Way). I Storbritannien lagfästes allmänhetens 
vägfred och fria lejd på de allmänna vägarna tidigt under medeltiden. ”The King’s 
Highway” var en plats där resande hade rätt att vistas under rörelse och vägens rum 
upphävde därigenom markägarens rättigheter. Rätten till väg och fri lejd garanterades av 
konungen själv. Om än inte med så stor framgång, vilket legenden om Robin Hood, alla 
vägbanditers förebild, visar. En svensk utmanare av vägfreden är Astrid Lindgrens 
rövarkung Mattis, Ronja Rövardotters far, som försörjde sig och sin brokiga skara genom 
överfall på resande. 
 

                                                 
12 Lundberg. Erik ”Landsväg och bilväg” i Bygd och natur; årsbok 2. Tidskrift för hembygdsvård, nr 2, 
1940. Citatet från Nilsson, Kjell ”Vägen i landskapet. Samfundet för hembygdsvård och den svenska 
vägvårdens historia” i Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr 39, 2000, s 138 
13 Arne Kaijser I fädrens spår… Den svenska infrastrukturens historiska utveckling och framtida 
utmaningar, Stockholm 1994, s 29 
14 Pettersson (1988), s 28 (not 16). Se också Lay, M G Ways of the World.  A history of the world's roads 
and of the vehicles that used them Rutgers Univ. press 1992 
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Vägen låg alltså under en sorts ”allemansrätt” – en allmän nyttjanderätt som bara gällde 
vägmarken – även i samhällen där ingen egentlig allemansrätt existerade. Vägfarande 
hade dessutom i den engelska lagen rätt till passage även om vägen tillfälligt var 
blockerad eller obrukbar. Den resande kunde då avvika från vägens sträckning och fick 
färdas på privat mark för att nå sitt mål. Regeln sågs som ett gott incitament för bönder 
och markägare att hålla vägen i farbart skick eftersom resenärerna i annat fall kunde åka 
över deras mark.15 Underhåll ”in natura” av jordägarna var den vanliga formen för 
vägskatt i hela världen även om olika grad av tvång förekom genom dagsverken och 
arbete utfört av straffångar (speciellt i USA, så kallade ”chain gangs”).16  
 
Vägbyggande har ofta varit nära länkat till militära motiv. De romerska vägarna är 
kanske det mest kända exemplet. Napoleon I rustade upp det franska vägnätet, upprättade 
ett nationellt vägnät av huvudvägar (”les routes nationales”) och lagfäste statens 
expropriationsrätt vid vägbyggen. Världens första vägtidskrift Annales des ponts et 
chaussées utkom 1830 i Frankrike och redan 1747 bildades världens första högskola för 
vägingenjörer i Paris, l’Ecole nationale des ponts et chaussées.17 Även Italiens 
”autostrador” och Hitlertysklands ”Autobahn” hade klara militärstrategiska motiv som 
uppmarschkorridorer för det motoriserade infanteriet. Hitlers dröm var den ”motoriserade 
folkgemenskapen” och han såg byggandet av motorvägsnätet som en civil 
mobiliseringsövning inför kriget. De parisiska boulevarderna som designades av Baron 
Haussmann i mitten av 1800-talet fick sin geometriska form för att underlätta för 
trupptransporter inom staden i syfte att kväsa eventuella uppror (Haussmann hade också 
sanitära motiv, ”ljus och luft”).  

Om intresseprincipen 
En väg är en märklig konstruktion. Jag tänker inte bara på den faktiska tekniken att bygga 
en väg utan också på dess juridiska status och sociala roll. Vägen är upplåten, såtillvida 
den inte är helt privat, för allmänt användande och sträcker sig över flera privata 
markägares egendomar. Den bonde som ser vägen dela fältet mitt itu är nog inte lika glad 
som grannen vars ägor inte berörs. Detta trots att bägge kan ha lika stor nytta av vägen. 
Att anlägga väg kräver alltså även i de minsta sammanhang utdragna förhandlingar 
mellan olika intressenter.  
 
I Sverige har det sedan urminnes tider ansetts att den som hade störst intresse av vägen 
också skulle bygga och underhålla den. Detta var den så kallade ”intresseprincipen”. 
Bönderna ansågs ha störst intresse av vägarna och skyldigheten att hålla väg relaterades 
till jordbruksfastighetens jordinnehav. Den med mycket mark fick en större del av 
väghållningen på sin lott. Detta var alltså en form av proportionell fastighetsskatt som 
mycket länge varit ett legitimt sätt att bekosta infrastruktur i Sverige. Det är viktigt att 
notera att hela vägväsendet under lång tid byggde på intresseprincipen tolkad som att de 
närmast boende brukarna hade ansvaret vad gällde såväl nybyggen som underhåll och att 
i princip allt arbete utfördes in natura. 
 
                                                 
15 Lay, Maxwell Gordon Ways of the World. A History of the World´s Roads and of the Vehicles That Used 
Them New Brunswick New Jersey, Rutgers university Press 1992, s 53-65 
16 Lay, Maxwell Gordon Ways of the World. A History of the World´s Roads and of the Vehicles That Used 
Them New Brunswick New Jersey, Rutgers university Press 1992, s 100 ff 
17 Lay, Maxwell Gordon Ways of the World. A History of the World´s Roads and of the Vehicles That Used 
Them New Brunswick New Jersey, Rutgers university Press 1992, s 113 
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För att förstå regleringen av vägväsendet är det också viktigt att skilja dels mellan de två 
kategorierna allmänna respektive enskilda vägar och dels mellan nybyggnation respektive 
underhåll av väg.  
 
Som kommer att visa sig var gränserna mellan allmän respektive enskild väg inte alltid 
lätt att upprätthålla i äldre tid, varken för myndigheterna eller för de väghållningsskyldiga 
bönderna. Men från och med 1734 års lag och speciellt i väglagen från 1891 börjar 
skillnaden mellan allmän och enskild väg att framträda tydligare. Det fanns en stor 
oklarhet i den äldre lagstiftningen. Detta skapade en begreppsförvirring som fick sitt 
första försök till lösning i lagen om enskilda vägar från 1907 och som än idag påverkar 
hanteringen av de enskilda vägarna 
 
Väghistoriker har hittills i utgått från att lagtextens utpekande av de olika vägkategorierna 
också har avspeglat att de sköttes på samma sätt som allmänna vägar i modern mening. 
Jag kommer att presentera en ny tolkning av de olika vägkategorierna som bygger på 
vilka grupper det var som skötte om den praktiska väghållningen.  
 
Som min undersökning om den tidiga vägväsendet kommer att visa var alla vägar 
ursprungligen enskilda. Vägar har byggts och underhållits av en lokalbefolkning som haft 
omedelbar nytta av dem. Denna princip gäller som bekant än idag för de enskilda vägarna 
och jag kommer att kalla den för närhetsnyttoprincipen. Det var först i och med statens 
ökade intresse som vissa vägar blev utpekade som ”allmänna” och så småningom helt 
överförda till samhällelig kontroll. Intresseprincipen har således successivt flyttats från 
den lokala nivån till den allmänna – det jag i fortsättningen kommer att kalla 
nationsnyttoprincipen. 
 
En annan viktig aspekt som kan verka förvirrande för en nutida läsare är att äganderätten 
till den mark där vägen dragits inte har spelat så stor roll i väghistorien. Detta, vilket 
redan berörts, har att göra med vägens fundamentala karaktär som gemensam resurs. 
Vägen låg (och ligger) på mark som ägs av en enskild. Men den används av flera andra. 
När jag i fortsättningen diskuterar allmänna och enskilda vägar är det främst denna 
nyttjanderätt som står i fokus. 

Elinor Ostrom och vägfrågan – vägen som allmänning? 
Statsvetaren Elinor Ostrom fick Riksbankens pris i ekonomiska vetenskaper till Alfred 
Nobels minne år 2009 (hon delade priset med ekonomen Oliver Williamson). Ostroms 
forskning handlar om en av de absolut viktigaste frågorna för vår planets överlevnad: Hur 
kan vi på ett långsiktigt hållbart sätt ta hand om våra ”allmänningar”?  
 
Redan i en artikel i DN 22/8 2006 presenterade Sverker Sörlin hennes forskning: 
”Ostroms idéer har betydelse inte bara för naturresurshushållning i snäv mening. De 
gemensamma (common pool) resurser som hennes arbete kretsar kring innefattar alla 
resurser som är i princip tillgängliga för alla samtidigt som deras utnyttjande av någon 
medför en förlust för alla. Så fungerar inte bara skogar, hav och sjöar - det som fiskas av 
en kan inte fiskas av en annan - utan också trafikutrymmet på gator och vägar, frekvenser 
för radiotrafik och luftkorridorer för trafikflyg.” 
 
I klimatkrisens spår blir Ostroms resultat sprängstoff. De flesta miljöproblem går 
nämligen att betrakta som misslyckanden i att hantera allmänningar. Föroreningen av luft 



 

 17

och vatten, utfiskningen av våra hav, trängseln på våra vägar är alla exempel på 
överutnyttjande av en gemensam resurs. Den pessimistiska tolkningen talar om 
”allmänningens tragedi”. Det vill säga det omöjliga i att på ett hållbart sätt hantera 
gemensam egendom – det som ägs av alla, sköter ingen.18 
 
Idén om allmänningens tragedi lanserades av ekologen Garrett Hardin i en artikel, 
”Governing the Commons”, i Science 1968. Tanken var gammal men fick förnyad 
aktualitet i och med tidens gryende fokus på miljöförstöring och slöseri. Bilden av 
fåraherden som överutnyttjade betet på allmänningen för att själv tjäna pengar under 
tiden som betesmarken utarmades, blev synonym med bristande insikt om hushållning 
med naturresurser. Jag citerar återigen Sverker Sörlin i DN 22/8-06:  
”Hardins tanke låg nära en annan klassiker från samma tid, Mancur Olsons "The Logic of 
Collective Action" (1965), som gjorde "fripassageraren" till problemet. Enskilda 
individer tenderar att missbruka, eller överutnyttja, gemensamma nyttigheter, antingen i 
form av kollektivt finansierade välfärdssystem eller i form av naturresurser som skogar, 
hav, vattendrag eller luften runt omkring oss.” 
 
Alla som till exempel varit med om att använda en gemensam tvättstuga vet att 
samarbetet ibland sätts på svåra prov. Vi irriterar oss på ”friåkare” som inte städar efter 
sig, som njuter frukterna av det gemensamma, men inte deltar i förvaltandet. Vi saknar 
också ofta möjligheter att övervaka användandet och att på något vettigt sätt straffa den 
som bryter mot reglerna. De klassiska arga lapparna med uppmaningar att ta bort luddet i 
torktumlaren verkar vara den enda maktresurs som står till buds. På ett humoristiskt sätt 
har detta uppmärksammats av komikern David Batra som gett ut en bok med samlade 
tvättstugemeddelanden under titeln: Den som inte tar bort luddet ska dö (Frank förlag 
2008). Under hösten 2009 var samarbetet och bristen på detsamma i tvättstugan, föremål 
för en utställning på Nordiska museet. Där konstaterades dels att gemensamt användande 
ger upphov till många konflikter och dels att samfällighetstvätt är något unikt för Sverige 
och Finland (DN 11 november 2009). Som nämnts gäller precis samma sak för 
samförvaltningen av de enskilda vägarna. 
 
Enligt teorin om allmänningens tragedi är användaren av en gemensam resurs självisk 
och ser enbart till sin kortsiktiga ekonomiska vinning. Om till exempel en fiskare har 
möjlighet ta upp en större mängd fisk så kommer han att göra detta även om beståndet 
inte tål ett så stort uttag i långa loppet. För ett hållbart fiske vore det bättre om fiskaren 
skördade en mindre mängd, men eftersom han inte kan lita på att andra gör samma sak, 
finns inga incitament att vara sparsam. Av dessa skäl föröds den gemensamma resursen 
och tragedin är ett faktum. Rationellt, men kortsiktigt, ekonomiskt agerande på 
individnivå ger ett resultat som långsiktigt är dåligt för alla. Lösningen på allmänningens 
tragedi brukar vara ett av två alternativ. Endera privatisera och förvandla allmänningen 
till privat egendom eller också styra brukandet genom statliga regler och skatter, 

                                                 
18 Som nämnts tar jag inte upp de många fallstudier som diskuterat Ostroms teorier. Det kommer jag att 
göra senare i arbetet med en planerad artikel. För stunden kan det räcka att hänvisa till Duit, Andreas och 
Victor Galaz “Governance and Complexity—Emerging Issues for Governance Theory” i Governance: An 
International Journal of Policy, Administration, and Institutions, Vol. 21, No. 3, July 2008 (pp. 311–335). 
För en diskussion om betydelsen av historiskt arv i skötseln av allmänningar se tex. Heinmiller, Timothy B. 
“Path dependency and collective action in common pool governance” i International Journal of the 
Commons, vol. 3, no. 1 May 2009 (pp. 131-147) 
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alternativt helt förstatliga resursen. Bägge bygger på samma pessimistiska tolkning av hur 
människor agerar när det gäller allmänningar.  
 
Att det finns stora svårigheter förnekar inte Elinor Ostrom. Men hon menar att det finns 
hopp. Istället för tragedi vill Ostrom tala om ”allmänningens dilemma” och hon ger i sina 
böcker en lång rad exempel på grupper av människor som faktiskt lyckats med att 
förvalta gemensamt ägda resurser på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Hon har 
visat att inom vitt skilda områden som fiske, bevattning, skogsbruk, vattenresurser och 
betesmarker, kunde brukarna i samfällighet utveckla mekanismer för beslutsfattande och 
skötsel. I sin mest berömda bok Governing the Commons. The Evolution of Institutions 
for Collective Action (Cambridge University Press 1990; På svenska: Allmänningen som 
samhällsinstitution, Arkiv förlag 2009) skriver hon så här: 
 
'”Om denna studie inte åstadkommer något annat än att motbevisa övertygelsen hos 
många statsvetare att det enda sättet att lösa allmänningens problem är att externa 
myndigheter inför full privat äganderätt eller inför centrala regleringar, så har den uppnått 
ett viktigt syfte.”(Ostrom 1990, s 182) 
 
Som nämndes ovan var föreställningen om allmänningens tragedi inte ny när Harding 
presenterade den. I själva verket kan man säga att den styrt tänkandet om hur vi bör göra 
med gemensamförvaltade resurser i flera hundra år. Bakom skiftesreformerna i Sverige 
och Europa, som tog sin början under 1700-talet, låg en stark övertygelse om att 
allmänningsmark ledde till ett ineffektivt jordbruk. Lösningen var just den ena av de sätt 
som Ostrom i citatet ovan ville ifrågasätta: privatisering av den samförvaltade marken 
genom skiften i individuella ägolotter. Inom andra områden där samförvaltning varit 
dominerande, som till exempel de svenska vägarna, har den andra lösningen på 
allmänningens problem genomförts: förstatligande av de allmänna vägarna 1944. 
 
Mycket av både den historiska och nutida diskussionen om allmänningar och problemen 
med att hantera dem – ”det som alla äger, sköter ingen” – har att göra med en syn på 
allmänningen som helt öppen. Att den gemensamma resursen är en ”kollektiv nyttighet”, 
öppen för alla som vill bruka den och att små möjligheter finns att kontrollera eller 
debitera för användandet. I dessa lägen finns risk för problem med de så kallade friåkare 
som nämndes ovan. Enligt nationalekonomisk teori beror problemen på vad man brukar 
kalla höga transaktionskostnader. Det vill säga att övervakning av brukarna, så att de 
följer regler och inte överutnyttjar resursen, kostar så pass mycket att det inte lönar sig.  
 
Men många allmänningar, eller gemensamma resurser, är i själva verket inte alls helt 
öppna för bruk av alla. Så var det inte heller i historisk tid vad gäller till exempel den 
samfällt förvaltade jordbruksmarken inom den medeltida byn. I detta fall, och i många 
andra, är gruppen av brukare väl avgränsad och transaktionskostnaderna för kontroll inte 
alls så höga. Bland annat sker en del av kontrollen, och bestraffningen av regelbrott, 
genom sociala mekanismer inom gruppen/lokalsamhället. Dessa mekanismer är 
närvarande i de vägsamfälligheter som idag sköter de enskilda vägarna. Men vad gäller 
de allmänna vägarna så var det just problemen att avgränsa användandet till en exklusiv 
grupp brukare som ställde till problem och till slut ledde till förstatligandet. 
 
En annan viktig sak att tänka på när det gäller de allmänningar som Ostrom studerat är att 
samförvaltningen inte har något att göra med jämlikhet. Gemensam skötsel av en 
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allmänning är inte alltid trevligt. Ständiga förhandlingar krävs och man ska akta sig för 
att ha en romantisk bild av gemensamhetsförvaltning. Inte heller handlar samförvaltning 
om någon form av kollektiv rättvisa mellan brukarna eller socialism/kommunism i någon 
mening. Samförvaltning av en gemensam resurs innebär inte att alla brukare kan ta ut lika 
mycket. Istället är både insatser och uttag noga reglerat genom ägolotter eller andelstal. 
Som kommer att visa sig nedan var det precis så den enskilda väghållningen 
organiserades i Sverige.  
 
Är då en väg möjlig att betrakta en väg som en allmänning i Elinor Ostroms anda, det vill 
säga som en gemensam resurs förvaltad i samfällighet av sina brukare?  
 
Det första ledet i Ostroms definition av en allmänning – att en väg är en gemensam resurs 
är helt klart. Det är till och med så att en väg i ovanligt hög grad är en gemensam resurs. 
Om vägen inte är helt privat på egen mark, kan den inte vare sig byggas eller underhållas 
utan någon form av gemensamt agerande. Det måste till någon form av överenskommelse 
mellan den eller de som är intresserade av vägen och de markägare som ska upplåta 
marken där vägen ska anläggas. Kollektivet som har nytta av vägen kan vara olika stort 
vilket avspeglar sig i de olika vägklasserna – läns- härads- socken- och byväg. Men 
någon form av gemensamt förvaltande krävs. Den andra delen – om den kan förvaltas 
gemensamt – är den fråga som styr hela undersökningen.  
 
En väg är vidare en särskild form av gemensam resurs genom att den tillhör en speciell 
klass av kollektiva nyttigheter som tillhandahåller tjänster av infrastrukturkaraktär. Till 
dessa ”infrasystem” brukar räknas bland annat vägar, järnvägar, vatten och 
avloppsledningar, telefon och elektricitet. Av de traditionella allmänningar som Ostrom 
undersökt är det bevattningsanläggningarna som uppvisar de tydligaste likheterna med 
vägarnas systemiska karaktär. Det är inte så vanligt att betrakta infrasystem som 
gemensamma resurser i Ostrom mening. Men teknikhistorikern Arne Kaijser har 
undersökt uppbyggnaden av vattensystemen i Holland – kanaler och vallar – och använt 
sig av Ostroms teori.19 
 
Infrasystemen är speciella eftersom de har så kallade ”positiva nätverksexternaliteter”. 
Med begreppet avses det faktum att infrasystemen är uppbyggda som nätverk med olika 
anslutningsnoder. Det är inte möjligt för individen att bygga en väg som bara tjänar det 
egna transportbehovet och det är rent av meningslöst att ha en telefon eller en fax om 
inga andra har en likadan apparat uppkopplad till samma infrastruktur. Som en parentes 
kan nämnas att Tage Erlander uppmärksammade vägarnas nätverkskaraktär och raljerade 
över de borgerliga, och speciellt högerledaren Jarl Hjalmarssons ovilja att satsa statliga 
pengar i ett nationellt vägnät för massbilismen under 1950-talet: ”Inte ens herr 
Hjalmarsson vill åka fram och tillbaka på sin egen gårdsplan, utan han vill ut med bilen 
på vägarna. I och med att medborgarna skaffar bil ökas kraven på samhällets insatser.”20  
En annan effekt av systemets nätverkskaraktär är att alla som använder infrasystemet är 
beroende av att alla delar fungerar. Inom, speciellt tåg-, men också i vägsystemet är detta 
speciellt tydligt. Om rälsen är trasig på en viss sträcka ligger hela systemet nere. Om en 
vägsträcka är oframkomlig kan det kraftigt försvåra användandet av hela vägen. 
Detsamma gäller bevattningssystemet som kräver att alla läckor tätas för att vattnet ska 
                                                 
19 Kaijser, Arne “Systembuilding from below. Institutional Change in Dutch Water Control Systems”, 
Technology and Culture, Vol 43 (2002), Nr 3 
20 Protokoll från SAP 20:e Kongress 1956, Erlanders anförande, s 270 
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kunna nå alla brukare. Man brukar tala om att ett system är ”hårt kopplat” respektive 
”löst kopplat”. I ett hårt kopplat system är det svårt att privatisera enskilda ägolotter i 
infrasystemet, i syfte att undvika allmänningens dilemma eller tragedi. Man kan inte låta 
varje delägare göra vad den vill, eftersom infrasystemet inte fungerar om inte alla länkar i 
kedjan sitter ihop. Någon form av gemensamt förvaltande krävs. Ett vägnät är inte ett lika 
hårt kopplat infrasystem som järnvägen eller bevattningsanläggningen. Det finns ett 
större mått av tolerans för skiftande standard på olika vägsträckor innan hela systemet 
brakar ihop. Men likafullt kräver vägen samordning i relativt hög grad. 
 
Som redan nämnts, och som jag kommer att diskutera vidare nedan, underhölls de 
allmänna vägarna enligt intresseprincipen av enskilda fastighetsägare med var sin väglott 
i proportion till fastighetens markinnehav. Detta var ett sätt att hantera den gemensamma 
förvaltningen av systemet och innebar en blandning av statligt formulerade regler och 
brukardeltagande. Inte förrän på 1930-talet förändrades vägväsendet så att en centralt 
placerad instans blev ansvarig för hela vägsträckan, först vägkommunerna och sedermera 
staten för hela det nationella allmänna vägnätet. 
 
Att bygga ett infrasystem kräver stora initiala investeringar som få, om ens några, 
enskilda kan bära. Därför har infrasystemen också betraktats som så kallade ”naturliga 
monopol”. Ofta har staten gått in som garant för byggandet och underhållet, och de flesta 
svenska infrasystem har förstatligats – även om många faktiskt byggdes upp som 
samfälligheter och kooperativ (el, telefon, etc.). Sedan slutet av 1900-talet har vi bevittnat 
en omreglering av infrasystemen som resulterat i att privata företag fått ta över ägande, 
drift och underhåll. Men fortfarande består i princip tanken om det naturliga monopolet 
som kräver en centralt placerad systemförvaltare som förvaltar systemet och distribuerar 
ut tjänsten till brukarna. 
 
Inom vägväsendet har man fört diskussioner om att återföra en del av det allmänna 
vägnätet till enskild väghållning. Jag återkommer till denna diskussion i min behandling 
av den så kallade BREV-utredningen från 2001 (se nedan).  

Undersökningens syfte, frågeställningar och metod 
Jag har visat att en väg i princip är en gemensam resurs som skulle kunna förvaltas i 
samfällighet av sina brukare. I den fortsatta undersökningen av hur den förvaltningen 
faktiskt har gått till kommer jag att utgå ifrån Elinor Ostroms perspektiv. 
 
Hon har, som sagts, ägnat sin forskargärning åt att undersöka hur sammanslutningar av 
brukare gått tillväga för att hantera allmänningar på ett framgångsrikt och uthålligt sätt. 
De slutsatser hon kommit fram till är induktiva. Med det ska förstås att hon ur ett stort 
empiriskt material vaskat fram de tydligaste faktorerna som verkar avgöra huruvida 
samförvaltning av allmänningar är framgångsrik eller inte. Hon har presenterat en 
punktlista med de villkor som verkar krävas för att undvika allmänningens tragedi: 

1. Den gemensamma resursen ska vara tydligt definierad och brukarna ska vara en 
tydlig och avgränsad grupp 

2. Arbetsinsatser och vinster från allmänningen ska fördelas rättvist  
3. Reglerna för hanteringen ska utformas i samförstånd med brukarna  
4. Möjligheter ska finnas till effektiv övervakning av reglerna och bruket av 

allmänningen  
5. Det ska finnas en graderad straffskala för överträdelser mot reglerna  
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6. Det ska finnas snabba konfliktlösningsmetoder och arenor för konfliktlösning  
7. Myndigheterna måste erkänna brukarnas rätt att hantera allmänningen och att 

organisera sig för att förvalta resursen 
8. Den gemensamma resursen ska helst ingå i ett system med flera olika nivåer 

(”nested enterprises”) 
 
Det vill säga i hårt komprimerad form: 
1. Avgränsning 
2. Rättvisa 
3. Regler 
4. Övervakning 
5. Straff 
6. Konfliktlösning 
7. Myndigheter 
8. Delaktighet i systemet 
 
Historikern Jesper Larsson har tolkat Ostroms designprinciper så här i avhandlingen 
Fäbodväsendet 1550-1920. Ett centralt element i Nordsveriges jordbrukssystem, Uppsala 
2009, s 25-26: 
 

1. Det måste vara klart definierat vilka som får använda allmänningen och 
allmänningen måste också ha klart definierade gränser. Så länge det finns 
osäkerheter om dessa frågor kan förvaltningen inte ske på ett bra sätt och i värsta 
fall kan resursen förstöras av personer utifrån. 

2. Det måste finnas bra och anpassade regler som gör att det finns en balans mellan 
uttag, nytta och lokala förhållanden. Det innebär regler för vilken tid man få 
utnyttja resursen, var den får användas och med vilken teknik 

3. De som berörs av reglerna för området skall också kunna vara med och påverka 
reglerna. Det gör att reglerna bättre kan anpassas till faktiska omständigheter. 

4. Det är viktigt att man genom övervakning kan se till att reglerna efterlevs. De som 
övervakar kan vara användarna själva eller så är de som övervakar ansvariga inför 
användarna. 

5. Sanktioner behövs mot dem som bryter mot reglerna. Bestraffningen bör vara 
anpassad till överträdelsens art och administreras av användarna själva. Böter bör 
vara låga till att börja med. Kostnaden för övervakningen är ofta låg genom att 
den är en biprodukt av att man använder allmänningen. Att systemet fungerar 
visas av att den som avslöjar någon som fuskar ökar sin status inom gruppen. Det 
sker genom att det är i allas intresse att området sköts efter de regler som är 
upprättade. Genom olika mekanismer kan man stimulera övervakningen. Vid de 
spanska bevattningsanläggningarna, huertas, och på japanska allmänningar får 
vakterna del av böterna. 

6. Det skall finnas sätt att lösa konflikter mellan användarna och mellan användarna 
och myndigheter. Konfliktlösningen skall vara billig och snabb och ske i 
lokalsamhället. Även om reglerna kan tyckas klara och enkla kan de tolkas olika 
mellan individer och även om man vill följa reglerna kan man göra misstag. 
Konfliktlösningen kan vara ganska informell, men också utvecklas till 
domstolsförhandlingar. 
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7. Användarna har rätt att organisera sig som de vill och kunna skapa regler utan att 
de finns formell lagstiftning. Om en extern myndighet ser sig som det enda som 
kan skapa regler kommer det att vara svårt för de lokala användarna att sköta 
området över längre tid. 

8. Större och mer komplexa organisationer behöver kunna organisera sig på olika 
nivåer. Arbetsdelning sker mellan de olika nivåerna och reglerna är förankrade i 
lokala, regionala och nationella lagar. 

 
En detalj som slår en när man läser Ostroms kriterier är att hon inte anger att det 
nödvändigtvis måste finnas en formell organisation som tar hand om förvaltningen. Det 
vill säga en styrelse eller annat organ som dels övervakar och tar hand om skötselns 
administrativa sidor och dels företräder brukarna gentemot omvärlden. Likafullt ligger 
organisationstanken bakom Ostroms kriterier. I de exempel på samfällighetsförvaltning 
som hon anför finns det alltid någon form av styrelse eller organ som fungerar på detta 
sätt. Jag kommer därför att diskutera förekomsten av en uttalad organisation där brukarna 
är medlemmar och utser sina företrädare som en faktor ingående i Ostroms kriterier. 
 
För att diskutera det svenska vägväsendet utifrån Ostroms perspektiv på allmänningar 
kommer jag att använda mig av hennes åtta kriterier som en sorts indirekt checklista. Jag 
kontrollerar om kriterierna stämmer överens med hur vägväsendet organiserats genom 
historien. Man kan säga att jag vänder på hennes perspektiv och fokuserar på vilka 
element av samförvaltning och vilken grad av brukarinflytande som funnits i det svenska 
vägväsendet historia. 
 
Min tro är att det på detta sätt går att få syn vilka olika logiker som styrt vägväsendets 
organisering och dess förändring över tid, och de olika logiker som styrt uppdelningen 
mellan allmänna och enskilda vägar. Kort sagt har det mesta i den svenska väghistorien 
handlat om en aldrig avslutad kamp mellan olika synsätt på intresseprincipen. I den ena 
ytterpunkten finns intresseprincipen tolkad på en nationell nivå – nationsnyttoprincipen. I 
den andra änden finns närhetsnyttoprincipen, där en väg ses som en lokal resurs som ska 
förvaltas av de allra närmast berörda brukarna.21 
 
Nationsnyttoprincipen kräver någon form av centraliserat, vägsystemansvar. 
Närhetsnyttoprincipen innebär någon form av decentraliserad brukarförvaltning, som 
ligger nära hanteringen av Ostroms allmänning. Det verkligt intressanta med det svenska 
vägväsendet är blandningen mellan dessa olika logiker. Undersökningen fokus ligger på 
de enskilda vägarna. Men för att få en förståelse för dessa krävs en genomgång av de 
allmänna vägarnas historia.  
 
Undersökningens metod har varit ett brett studium av tidigare forskning om svenskt 
vägväsende och forskning om det medeltida bondesamhället och dess förändring genom 
skiftesreformer, ökad handel och industrialisering – det vill säga den kontext där 
närhetsnyttoprincipen för väghållning hade sitt ursprung och dess förändring. Jag har 
också genomfört en lång rad intervjuer med både aktörer inom det enskilda vägväsendet 
och forskare inom ett flertal discipliner. De intervjuade finns redovisade i 
                                                 
21 Elinor Ostrom är inte denna rapports enda inspirationskälla. Fokus på intresseprincipen är inspirerat av 
ett avsnitt i Ove Petterssons avhandling från 1988 (s 122-127). Det är även ur Petterssons avhandling som 
tanken hämtats att börja fundera över vägklasserna (allmän – enskild) och vem som egentligen haft nytta av 
dem respektive fått betala notan för byggande och underhåll (s 22-23).  
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källförteckningen. Primärkällorna har bestått av riksdagsprotokoll, lagtexter och 
förarbeten till lagstiftningen om de enskilda vägarna och primärmaterial från styrelsen, 
årsmöte och andra handlingar från Riksförbundet enskilda vägar (REV).  
 
Efter genomgången av den tidigare forskningen har jag kommit till en slutsats som ligger 
bakom hela undersökningen (i del II): De forskare som har studerat svensk väghållning 
och de som undersökt det svenska bondesamhällets historiska förändring har främst varit 
intresserade av statens roll. Man har i hög grad fokuserat på hur staten gradvis tagit över 
ägande- och nyttjanderätt till de tidigare allmänningarna och de gemensamma resurser 
som hanterades och förvaltades samfällt i det äldre bondesamhället.22  
 
Men man har inte varit lika intresserad av hur den samfällda förvaltningen faktiskt gått 
till. Jag ansluter mig här till en analys som gjordes redan 1934. Det var kammarrådet Erik 
Schalling som i en genomgång hur allmänningen behandlats i svensk rättshistoria 
förklarade hur han avgränsat sin egen undersökning: 
 
”Det centrala [i Schallings undersökning] är spörsmålet om rätten till allmänningarna… 
Rätten i allmänningarna, d.v.s. grunden för bestämmande, av eventuella delägares 
inbördes rätt, ehuru av nog så stort intresse i och för sig, måste därför lämnas å sido… 
Det är också rätten till allmänningarna som förnämligast intresserat de författare, vilka 
sysslat med allmänningens rättsliga problem.” [kursiv i original, min understrykning] 23 
 
Jag håller således med Schalling. Fortfarande, över 70 år senare, har forskningen sitt 
fokus på centralmaktens anspråk på rätten till de resurser som utgjordes av de skilda 
allmänningarna. Man har inte haft fokus på hur det faktiskt har gått till att förvalta 
gemensam egendom. En möjlig förklaring till det ensidiga perspektivet, förutom 
svårigheterna att finna källmaterial, är att forskarna varit fastlåsta i tron att den enda 
lösningen på allmänningens dilemma varit endera statligt övertagande eller privat 
äganderätt till resurserna. Ingen har reflekterat speciellt mycket över hur framgångsrik 
förvaltning av allmänningar fungerat. Min ambition med denna undersökning är att i 
någon mån skifta fokus. Jag vill ställa frågor inspirerade av Elinor Ostrom till det 
historiska materialet och diskutera just rätten i allmänningen. 

En avgränsning: Enkätundersökning och lokal historia 
Det finns en del av min undersökning som inte kommer att presenteras i denna rapport: 
Hur vägsamfälligheterna faktiskt fungerar idag. Jag har sammanställt en enkät med frågor 
baserade på Elinor Ostroms kriterier (se bilaga). Syftet har varit att undersöka om det 
finns en fungerande organisation for förvaltning av en allmänning, en gemensam resurs i 
Ostroms mening? Ett trettiotal vägsamfälligheter runt om i Sverige har svarat. Jag ska be 
att få återkomma i en senare rapport med en djupare och mera systematisk analys av de 
svar jag fått. Till det fortsatta arbetet med enkäten ska också läggas en analys av de lokala 
historiker som vänligen skickats till mig av Curt Carleteg och Margareta Vikgren, Vidja 
vägförening, Farsta, och Ulf Lidesjö, Gamla Köpstad, Varberg. Min ambition är att samla 
ihop fler sådana. Men tentativa intryck från enkätundersökningen har ändå påverkat mig. 
Jag drar slutsatsen att dagens vägsamfälligheter faktiskt förvaltar en gemensam resurs 
som en ”Ostromsk allmänning” och att det är en ordning som fungerar bra. 

                                                 
22 Det finns undantag: Granér; Larsson – se referenslistan 
23 Schalling, s 383 
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Del II: 
Svensk väghållning från medeltiden till idag 
I del II kommer jag att skildra både den allmänna och den enskilda väghållningens 
historiska utveckling från medeltiden fram till idag, Skildringen är uppdelad i två 
kronologiskt åtskilda perioder: Bondesamhällets vägar (1200-tal – 1850-tal) respektive 
industrisamhällets vägar (1850-tal – 2000-tal). Del II avslutas med en analys där Elinor 
Ostroms perspektiv diskuteras i förhållande till både de allmänna och de enskilda 
vägarnas historia. 
 

Bondesamhällets vägar från 1200-tal till 1850-tal 

Medeltidens allmänna vägar 
Den redan omtalade Erik Schalling genomförde, på uppdrag av 1929 års vägsakkunniga, 
en rättshistorisk översikt om hur vägfrågan hanterats i svensk lagstiftning från 1200-talet 
och framåt, med speciellt fokus på 1700-talet och 1734 års lagstiftning runt vägväsendet. 
Av Schallings, hittills oöverträffade analys, framgår mycket tydligt att väglagstiftningen 
bär på ett betydande historiskt arv och en institutionell tröghet som kanske är unik 
jämfört med andra juridiska områden. Regler för väghållning som fanns kodifierade 
redan i de tidiga landslagarna överlevde mycket länge och påverkar än idag hur staten ser 
på väghållningen – både den allmänna, och ännu tydligare, vad gäller den enskilda. 
 
Synen på vägens juridiska status är således över 600 år gammal – ännu äldre om man 
betänker att Magnus Erikssons landslag i själva verket var en sammanställning av regler 
från de tidigare landskapslagarna från 1200-talet. Antagligen har dock väglagstiftningen 
sina rötter i sedan urminnes tider hävdvunna överenskommelser där de viktigaste 
principerna har varit att väg ska anläggas på allmänningsmark och byggas respektive 
underhållas av de närmast berörda användarna (närhetsnyttoprincipen).  
 
Schallings syfte var att reda ut hur de allmänna vägarna hade hanterats inom städerna 
genom historien. Men för att göra detta tvingades han att gå igenom vägarnas rättshistoria 
för landsbygden. Det var nämligen så att vägregleringen i staden i stor utsträckning var en 
spegelbild av landsbygdens reglemente. Även detta faktum kan ses som en indikation på 
väghållningens historiska tröghet och organiska framväxt. Det var till exempel så att 
vägstadganden i Magnus Erikssons landslag, den första sammanhållna lagtexten för 
Sverige från 1350-talet, tillämpades i städerna och sedan överfördes till stadslagen som 
också bar hans namn. Bägge dessa lagar utgjorde grunden för svensk rättsskipning på 
vägområdet, ända tills de ersattes av 1734 års lag.24 
 
Jag vill i detta sammanhang, med väghistorikerna Olof Svenonius och Ove Petterssons 
ord, varna för att ”skriva historia efter förordningar” När det gäller äldre tiders 
väghistoria vet vi mycket lite om vad som egentligen hände ute i landet där vägarna rent 
praktiskt skulle byggas och underhållas. Svenonius skriver:  
                                                 
24 Som ett sorts mellanled kan man säga att den så kallade Kristofers landslag fungerade. Den instiftades 
under Kristofer av Bayerns regeringstid och är från år 1442. Det var en omarbetad version av Magnus 
Erikssons landslag. Kristofers landslag stadfästes med tillägg av Karl IX 1608 och var i bruk fram till dess 
att 1734 års lag utfärdades. 
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”De tryckta förordningarnas bestämmelser kunna helt visst i stor utsträckning snarare 
betraktas som ett program, ett ingalunda omedelbart och allestädes realiserbart önskemål, 
än som föreskrifter, vilka regelbundet följdes och sålunda visa, hur det i dessa stycken 
verkligen gick till på ifrågavarande tid”. 25  
Det ska sägas att Erik Schalling i sin rättshistoriska genomgång verkar vara i högsta grad 
medveten om denna svårighet. Han lämnar många exempel på där dels lagtexten i sig 
själv är svår att tolka och ännu fler där lagens bokstav åtföljdes på väsenskilt olika sätt i 
skilda landsändar och städer. En slutsats som man kan dra efter Schallings genomgång är 
att statsmakten genom hela väghistorien varit medveten om detta och anpassat sig 
därefter. Det förefaller som om staten med mild hand försökt styra över väghållningen 
och att målet varit att så ofta som möjligt komma till överenskommelser i godo med 
menigheten ute i länen. Utan böndernas välvilja blev inga vägar vare sig byggda eller 
underhållna. 
 
Med ett komprimerat och idag ålderdomligt språk slår Schalling fast grundprinciperna 
som gällde i först landskapslagarna och sedan i Magnus Erikssons landslag: 
 
”Redan under tidig medeltid gällde i Sverige såsom regel, att tingslag (härad) eller socken 
och därinom by för sitt område röjde farväg och byggde bro samt höll den vid makt… 
Grunden för indelningen var uppenbarligen den vidare eller snävare kretsen av dem, som 
hade det närmaste intresset av vägen eller bron.”26 Vidare beräknades varje väghållares 
ansvar utifrån jordbruksmarkens bärighet och andel i byn. I Kristoffers landslag 
stadgades att ”… alla skola bygga broar och röja vägar, så den som mindre äger i by som 
den vilken mera äger, var efter sina ägor.”27 Formuleringarna var hämtade direkt från 
Södermannalagen, från omkring 1325.28  
 
Som en parentes ska nämnas att de tidiga lagarna oftare nämnde broar än vägar. Men 
detta ska tolkas som en konsekvens av att riskerna med eftersatt underhåll på en bro var 
större än om det gällde en väg och att man därför ville vara extra tydlig. Vad som skrevs 
om broar ska alltså tolkas lika för vägar.  
 
Bestämmelser om bredden på allmänna vägar fanns redan i landsskapslagarna: ”Nu skall 
vara tingsväg och landsväg, karls väg och konungs, 10 alnar (6 meter) bred… Nu skall 
vara kvarna väg och kyrkväg fem (3 m) alnar bred” (Östgötalagen). Reglerna överfördes 
till landslagen. Där stadgades, att landsväg och tingsväg skulle vara tio alnar bred. En 
bredd på fem alnar krävdes av kyrkväg, fäväg och kvarnväg med tillhörande broar.29  
                                                 
25 Svenonius, Olof ”Drag ur det Uppländska vägväsendets rätts- och förvalningshistoria”, ur En vägbok för 
Uppsala län, Uppsala 1937. Citatet hämtat från Pettersson, Ove Byråkratisering eller avbyråkratisering. 
Administrativ och samhällsorganisatorisk strukturomvandling inom svenskt vägväsende 1885-1985 
Uppsala 1988, s 27-28, not 15  
26 Schalling, Erik Utredning angående väghållningsbesväret i städerna, Stockholm 1932. Bilaga till 
Betänkande med förslag till lag om allmänna vägar och lag vägdistrikt, m.m. Avgivet av 1929 års 
vägsakkunniga, Stockholm 1932 (SOU 1932:21), s 1 
27 Kuylenstierna, s 374 – Notera likheten med formuleringar i Södemannalagen från 1300-talet. 
28 ”Istället för förord. Ja, dit gåt vägen... ” i Vägverket och Bertil Heddelin (red.) VÄGAR. Dåtid, nutid, 
framtid. Stockholm 1991 (Södermannalagen fortsätter: ”Dör en fri man på en bro, skall för honom gäldas i 
böter sju marker, för en ofri man tre marker.”) 
29 Schalling, Erik Utredning angående väghållningsbesväret i städerna, Stockholm 1932. Bilaga till 
Betänkande med förslag till lag om allmänna vägar och lag vägdistrikt, m.m. Avgivet av 1929 års 
vägsakkunniga, Stockholm 1932 (SOU 1932:21), s 1 
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Ett stort problem med formuleringarna runt vägbredden är att det är mycket svårt att 
avgöra om det verkligen var allmänna vägar som avsågs med de uppräknade kategorier 
där endast fem alnars bredd krävdes. Kyrkvägen kan väl i och för sig anses som allmän i 
en mera modern mening. Men fä- och kvarnväg hörde antagligen till den vägklass som 
senare kom att definieras som enskild. 
I den medeltida byn fanns dels mark som var privat, om än brukad under gemensamma 
former, och dels samfällt ägd mark – så kallad oskifto. För allmänna väganläggningar 
stipulerade landskaps- och landslagarna att den privata marken skulle undantas: ”Till 
väganläggning erforderlig mark skulle tagas av bys oskiftade ägor eller av 
allmänningsmark (socken-, härads- eller landsallmänning)”30 
 
Under medeltiden var staden ur ett fastighetsrättsligt perspektiv att jämställa med by. 
Detta innebar att vägförordningar i Magnus Erikssons landslag i tillämpliga delar även 
gällde inom staden. Väghållningen utgick från tomten i staden och beräknades på samma 
sätt som efter lansbygdshemmanets andel i byn (byamålet). Det vill säga (på ett ungefär) 
det vi idag kallar taxeringsvärdet. En speciell omständighet är att den tidens stadstomter 
inte bara innefattade den plats där det faktiska boningshuset låg inom staden. Till tomten 
räknades också den jordbruksmark som hörde till många stadsfastigheter och som låg 
utanför själva stadsbebyggelsen. Även denna mark räknades in i ”taxeringsvärdet”: 
”Liksom hemmans lott i lantby (byamålet) ursprungligen stod i viss relation till tomten 
men sedermera i följd av skiftenas orubblighet skattetalet (hemmantalet) oftast blev 
byamål, var stadsfastighets lott i stadsbyn sannolikt beräknad efter tomtetal.”31 Detta 
gjorde att ägaren till en fastighet i staden dels hade ansvar för väghållning i anslutning till 
själva tomten och dels för vägar, broar och färjor utanför stadskärnan för att betjäna 
jordbruksmarken.  
 
Statens intresse för de allmänna vägarna under medeltiden och fram till 1700-talet var i 
huvudsak baserat på centralmaktens behov av att kontrollera territoriet. Gradvis tillkom 
även en önskan att förbättra landkommunikationerna i syfte att främja handel och 
manufaktur. Men under hela denna tid, och ända fram till 1900-talet första decennier, såg 
man inget annat alternativ än att låta allmogen bekosta vägarna genom hänvisning till 
intresseprincipen. Genom väghistorien blev diskrepansen allt större mellan de skilda 
logiker som låg bakom statens nationsnytta och allmogens närhetsnytta.  

Allmänna vägar under 1500 – 1700-talet  
Jag kommer inte att gå in på den svenska väghållningen under Vasatiden eller senare 
under 1600-talets stormaktstid. Det är inte för att denna långa period skulle vara 
ointressant – tvärtom! 
 

                                                 
30 Schalling, Erik Utredning angående väghållningsbesväret i städerna, Stockholm 1932. Bilaga till 
Betänkande med förslag till lag om allmänna vägar och lag vägdistrikt, m.m. Avgivet av 1929 års 
vägsakkunniga, Stockholm 1932 (SOU 1932:21), s 5 
31 Schalling, Erik Utredning angående väghållningsbesväret i städerna, Stockholm 1932. Bilaga till 
Betänkande med förslag till lag om allmänna vägar och lag vägdistrikt, m.m. Avgivet av 1929 års 
vägsakkunniga, Stockholm 1932 (SOU 1932:21), s 3 
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Gustav Vasa arbetade för att få ett sammanhängande nät av vägar anpassade för vagnar.32 
De vägsträckor som under medeltiden kallades landsvägar, stråkvägar eller kungsvägar 
hade visserligen en status som nationellt viktiga, men var på långa sträckor ända fram till 
mitten av 1600-talet föga lämpade för annat än hästritt. Att resa med vagn mellan 
Stockholm och Göteborg kunde ta upp till tre veckor. Vägarna var dock något bättre 
hållna runt de stora städerna och i rikets äldre kulturlandskap och man kunde på blott en 
dag färdas mellan Stockholm och Uppsala. För dessa regioner fanns på samtida kartor 
också markerat ett vägnät som i stort sett överensstämmer med dagens.33  
 
Under 1600-talets stormaktstid blev dock riksvägarna en allt viktigare angelägenhet för 
krona och stat. Under Gustav II Adolf rustades vägnätet upp betydligt, av främst krigiska 
skäl. Hans dotter drottning Kristina införde genom Krögar- och gästgivareordningen 1649 
regler för att hålla farbara vägar mellan gästgiverierna och upprättade det så kallade 
skjutsväsendet. Samma år inrättade hon en tjänst som rikets vägmästare – ”som kan hålla 
landshövdingarna uti tömmen... ”34 Vägbyggande och vägunderhåll drevs på av 
konungens befattningshavare ute i länen. Fortfarande byggde denna praxis på 
överenskommelser i godo mellan stat och jordägande menighet.  
 
Men trots att vägväsendet utvidgades och trots att vägarna blev allt viktigare, framförallt 
av krigsskäl, hände inte så mycket på den grundläggande lagstiftningen område. Den 
medeltida organiseringen var stabil under hela perioden.  

Allmänna vägar i 1734 års lag 
I den berömda 1734 års lag, som kom att gälla, om än med många tillägg, ända fram till 
slutet av 1800-talet, etablerades statens tolkning av intresseprincipen i lagtexten. Om 
lagen kan sägas att den kodifierade regler som gällt i hundratals år och att den byggde på 
samma principer som styrt väghållningen sedan urminnes tider. Men lagen från 1734 blev 
snabbt omodern. Den byggde, precis som medeltida väglagstiftningen, på en 
samhällsorganisation med den tegskiftade byn som grundelement. Som jag kommer att 
diskutera nedan blev lagen utsatt för ett hårt tryck från både de skiftesreformer som 
påbörjades i mitten av 1700-talet och den gradvisa industrialiseringen från slutet av 
århundradet.  
 
I 1734 års (Byggningabalken 25:2) lag upprepades bestämmelserna att landsväg skulle 
vara 10 alnar bred. För allmän väg till ting, kyrka och kvarn hade kravet ökats från fem 
till sex alnar (3,6 m). Byggningabalken 4:1 hade dock ett tillägg: ”Farväg till och från by, 
så ock till åker och äng, kyrka och kvarn, bör läggas av oskifto sex alnar bred, och 
dessutom två alnar å vardera sidan till dike om så tarvas.”35  
                                                 
32 Avsnittet bygger på Bo Gustavsson ”Hur vägarna blev en kollektiv nyttighet” i Över gränser. Festskrift 
till Birgitta Odén, Lund 1987, s 90-97 samt Pettersson (1988) Byråkratisering eller avbyråkratisering…, s 
24-41. Gustavsson och Pettersson bygger sin framställning på i stort sett samma källor. Se också  ”Det 
svenska vägväsendets nydaning” - Föredrag vid Svenska vägföreningens 25-års jubileum, Nils Edén, SVF 
tskr 1939:2, s 76-83 samt Montelius, Jan-Olof "Vägunderhåll och vägbygge vid 1800-talets mitt. Ett bidrag 
till väghållningens historia" i Daedalus 1991 
33 Pettersson (1988) Byråkratisering eller avbyråkratisering…, s 24 
34 Jönsson, Bengt-Göran ”Vägen till bättre vägar”  i Vägverket och Bertil Heddelin (red.) VÄGAR. Dåtid, 
nutid, framtid. Stockholm 1991, s 36-37 
35 Schalling, Erik Utredning angående väghållningsbesväret i städerna, Stockholm 1932. Bilaga till 
Betänkande med förslag till lag om allmänna vägar och lag vägdistrikt, m.m. Avgivet av 1929 års 
vägsakkunniga, Stockholm 1932 (SOU 1932:21), s 15 
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Här märks återigen oklarheten runt de olika vägklasserna som påverkat både den samtida 
väghållningen, och kanske i ännu högre grad, nutidens väghistoriker. Som jag kommer att 
visa i min genomgång av de enskilda vägarna är det antagligen en missuppfattning av 
1734 års lag som ligger bakom förvirringen. Den mindre klassen allmänna vägar (6 alnar) 
var i själva verket vad som senare kom att kallas byvägar – det vill säga dagens enskilda 
vägar. Det hela har att göra med den placeringen av vägreglerna i lagtexten. Få har 
uppmärksammat att i Byggningabalkens 25:e kapitel redogjordes för det allmännas 
intressen i väghållningen. I det fjärde kapitlet angavs privaträttsliga regler! Mer om detta 
nedan. 
 
Lagen stadgade att såväl byggande som underhåll av allmän väg vilade på jordbrukarna i 
proportion till fastighetens storlek. Landshövdingen gavs huvudansvar för uppsikten över 
vägväsendet. Han beslutade om nybyggen och underhåll och skulle alltså se till att 
länsinnevånarna byggde och höll de allmänna vägarna i farbart, ”laggillt” skick. 
Vägbördan delades upp genom så kallade ”vägdelningar” mellan byar, socknar, härader 
eller hela län beroende på vad för sorts allmän väg det gällde. Väghållningen var inte 
bunden till den traditionella administrativa indelningen med häradet som minsta enhet. 
Om landshövdingen så beslutade kunde två socknar i två olika härad få dela på 
vägbördan om de ansågs ha nytta av vägen.36 
 
Underhåll av allmän väg förefaller ofta ha utförts individuellt av varje fastighetsägare. 
Detta efter en vägdelningsprocess där ansvaret fördelades mellan de berörda fastigheterna 
– en praxis åtminstone från och med 1600-talet, men antagligen sedan längre tillbaka, 
vilken kodifierades i både 1734 års lag i Byggningabalken och sedermera i 1891 års 
väglag.37 Grundregeln var att varje fastighetsägare fick en väglott i förhållande till 
fastighetens bärighet – dagens taxeringsvärde. Detta innebar att man använde sig av 
fastighetens bärighet som ett schablonvärde för att beräkna den individuella nytta varje 
jordägare hade av vägen.  
 
Vad gällde nybyggnation av allmän väg påpekar dock Schalling att en annan metod ofta 
användes: ”Nybyggnader av vägar och broar torde alltså i allmänhet, i den mån tungan 
därav föll på hemmanen, ha fullgjorts med ´samlad hand´.” Det vill säga att de ingående 
fastigheterna tillsammans och samtidigt gav sig åstad för att bygga vägen. Men det är 
viktigt att notera att den kollektiva arbetsmetoden ”med samlad hand” inte innebar att alla 
väghållare arbetade lika mycket. Fortfarande gällde fastighetens taxeringsvärde som 
grund för vägplikten. En storbonde fick alltså bidra med större insats, fler hästar, drängar 
och material, vid den gemensamma arbetsinsatsen.  
 
Statens intresse för vägarna blev ännu större under 1800-talet och allt fler vägar 
definierades som allmänna. Ett exempel var en kunglig förordning från 19 februari 1824 
angående tillägg i Byggningabalken (BG 25:1) där flera nya allmänna vägar räknas upp, 
till stapelstäder, hamnar och så vidare. Detta hade sin grund i handel och industrins 
ökande betydelse.  
 
Nu togs också upp frågan om expropriering av mark till vägändamål. Den grundläggande 
principen från 1200-talet om att allmän väg skulle läggas på ”oskifto” eller 
allmänningsmark gällde fortfarande och långt in på 1800-talet. Problemet blev att 
                                                 
36 Schalling s 22 
37 Schalling s 22-23 
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skiftesreformerna förändrade tillgången på oskiftad mark. En rad olika bestämmelser om 
expropriation togs därför fram från och med mitten av 1800-talet vilket ledde till 
expropriationsförordningen 1866 och expropriationslagen från 1917. År 1930 infördes 
begreppet ”vägrätt” vilket tillämpades också i städerna.38 Vägrätten innebär att staten fick 
dra väg över privat mark om nationens nytta så krävde. Äganderätten till marken var 
orubbad. Vägrätten var (och är) bara en nyttjanderätt. Det ska noteras att vägrätten som 
gäller för de allmänna vägarna har en starkare juridisk ställning än den rätt för en 
fastighetsägare att dra enskild väg över annans mark, som kom att etableras i lagen om 
enskilda vägar 1939 (se nedan). 
 
Under 1800-talet centraliserades och professionaliserades vägväsendet allt mera. Men det 
ska noteras att allt skedde under 1734 års lagstiftning. År 1813 inrättades Kungliga 
kommittén för väganläggningar i de norra provinserna och 1841 bildades Väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen (VoV) och landet delades in i fem länsöverskridande väg- och 
vattenbyggnadsdistrikt.39 Genom VoV började statsbidrag utgå till ny- och ombyggnad 
samt förstärkning och uträtning av gamla vägar. Vägarna var nämligen krokiga eftersom 
de, som nämnts, dragits på allmänningsmark. De slingrade sig längs ägogränserna 
eftersom ingen var speciellt intresserad av att upplåta privat mark till allmän väg. I och 
med denna utveckling blev vägarna i högre grad en kollektiv nyttighet. De blev, med 
ekonomhistorikern Bo Gustavssons ord, ”församhälleligade”. Väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen fick 1851 vägingenjörer i varje distrikt ute i landet. För att få 
statsbidrag till ett vägprojekt krävdes VoV:s medverkan och de tekniska experterna fick 
därför ett allt större inflytande över vägbyggandet. Historikern Ove Petterson 
sammanfattar 1800-talets utveckling så här: 
 
”Därmed inleddes den professionalisering av vägbyggande och underhåll som inte bara 
skulle höja vägarnas kvalité utan också fullt ut överföra dem i specialisters händer en bit 
in på nästa sekel.”40  
 
För underhåll av befintlig allmän väg gällde fortfarande intresseprincipen kombinerad 
med naturaunderhåll. Vid vägdelningarna delades vägen upp mellan jordägarna. Där 
bestämdes hur stor väglott varje fastighet skulle ansvara för. Dessa vägdelningar sköttes 
av byn själv på bynivå och av länsstyrelsen då det gällde länsvägar. Som man lätt förstår 
blev dessa vägdelningar en komplicerad och utdragen process. 41 Ingen ville ha mer än 
absolut nödvändigt av ”vägtungan” – det vill säga besväret att underhålla vägen. Man 
blev som sagts tilldelad en väglott efter gårdens bärighet, men väglottens längd hade 
också att göra med den så kallade ”graderingen” som tog hänsyn till avstånd från 
fastigheten, tillgänglighet till reparationsmaterial, vägens trafikering och underhållets 
svårighetsgrad. Ofta var lantmätare inkopplade för att avgöra vägdelningen. Genom 
hemmansklyvningar klövs även väglotten. År 1910 uppskattades antalet väglotter till 350 
000 varav ca 50 000 hade en längd understigande 10 meter och ett stort antal endast en 
meter. Vissa fastigheter hade sina väglotter belägna på ett avstånd på upp till 15 mil från 
                                                 
38 Schalling s 14 och 25-29 
39 Celsing, Dag, ”Allmänna väg- och broarbeten i Sverige 1841-1870. Introduktion till ett 
forskningsprojekt”, Working Paper 93/8, Department of History of Science and Technology Royal Institute 
of Technology, Stockholm 1993 se även Celsing, Dag "Central styrning eller lokala initiativ? Utbyggnaden 
av 1800-talets vägnät" i Blomkvist, Pär och Arne Kaijser (red.) Den konstruerade världen. Tekniska system 
i historiskt perspektiv Stockholm 1998 
40 Pettersson (1988) Byråkratisering eller avbyråkratisering…, s 26 
41 Exempel finns på vägdelningar som tagit 40 år! Pettersson (1988)  
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gården. Ett extremt exempel utgjordes av en enskild begravningsplats som avsöndrats 
från en jordbruksfastighet och som därigenom tilldelats egen väglott.  
 
Den underhållsskyldige blev ålagd att med egna redskap och med eget materiel, 
underhålla vägen, utföra grusning, skrapning, dikning och andra nödvändiga arbeten samt 
snöplogningen på vintern. Underhållet kontrollerades årligen av länsman vid ”vägsynen”. 
Till de allmänna vägarnas underhåll kunde man alltså inte betala en kontant skatt. Detta 
innebar att brukspatroner och industrialister, enligt lagen från 1734, inte bidrog till 
kostnaden för de vägar de använde. 
 
Det är inte svårt att förstå att intresseprincipen och naturaunderhållet fungerade bäst för 
de allmänna vägar där bönderna såg en tydlig egen nytta. Men under 1800-talet blev det 
alltmer uppenbart att nationsnyttan inte längre kunde kombineras med en 
väghållningsskyldighet baserad på närhetsnytta. 

Medeltidens enskilda vägar 
Landskaps- och landslagarnas vägrelaterade bestämmelser hade, som noterats, sin 
tyngdpunkt i regleringen av de allmänna vägarna. Det är tydligt att lagstiftaren ville 
reglera byggande och underhåll av de vägar som ansågs viktiga för staten. Men lagarna 
innehöll också stadgar om de enskilda, i alla fall om de vägar som man idag betraktar 
som enskilda. Dessa, så att säga interna byvägar, hade centralmakten inte ett direkt 
intresse av. 
 
I Upplandslagen från 1200-talet sades: ”Tarva byamän själva broar, andra än dem som till 
allmän väg höra då vill en bygga och annan ej, då gives den våld och vitsord, som bygga 
vill.” I Västgötalagen från samma århundrade stadgades om vägar (led), gärdesgårdar och 
broar samt om tillåtelse (vitsord) för den som ville bygga en utfartsväg från den egna 
fastigheten över annans tomt. Magnus Erikssons landslag, 1350 (och likalydande i 
Kristoffers landslag, 1450-tal) innehöll en liknande bestämmelse: ”Nu vilja bönder gata 
genom by lägga, det må de saklöse göra, om dem själva åsämjer.”42 
 
För övrigt tillämpades regleringen av de allmänna vägarna även på de enskilda såtillvida 
att bönderna i byn var ålagda att bygga och underhålla gemensam väg, enskild såväl som 
allmän, samt tillhandahålla färjor och broar. I landslagarna fastslogs också rätten för en 
lantbrukare som för första gången bebyggde sin tomt att använda annans mark till farväg 
såtillvida att ersättning i jord utgick som kompensation: ”så att jämnt är gent jämno”. 
Enligt Schalling förefaller det inte ha funnits några andra regler som gav byamännen 
ovillkorlig rätt att i någon vidare mån bygga väg över annans mark än just vid 
nybyggnation.43 
 
I dessa tidiga lagar fanns inget stadgat om vägbredd eller vilken sorts väg, i teknisk 
mening, som skulle byggas. Detta lämnades till de inblandade att avgöra. Men man kan 
tro att den lägre klassen av allmänna vägar - 5 alnars bredd krävdes av kyrkväg, fäväg 
                                                 
42 Schalling, Erik Utredning angående väghållningsbesväret i städerna, Stockholm 1932. Bilaga till 
Betänkande med förslag till lag om allmänna vägar och lag vägdistrikt, m.m. Avgivet av 1929 års 
vägsakkunniga, Stockholm 1932 (SOU 1932:21), kap. VII, Enskilda vägar, s 79-82 
43 Schalling, Erik Utredning angående väghållningsbesväret i städerna, Stockholm 1932. Bilaga till 
Betänkande med förslag till lag om allmänna vägar och lag vägdistrikt, m.m. Avgivet av 1929 års 
vägsakkunniga, Stockholm 1932 (SOU 1932:21), s 79-82 
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och kvarnväg – ofta flöt samman med enskilda vägar som brukades av flera fastigheter 
och att man därför, återigen i analogi, använde dessa regler. 
 
Även för de enskilda vägarna gällde grundregeln att vägen skulle ligga på oskiftad mark 
och närhetsnyttoprincipen gällde ännu starkare för de enskilda vägarna: ”De som hade 
behov av vägen fingo deltaga i dess hållande, och hade den, som vill bygga, vitsord.”  
Med den sista formuleringen ”vitsord” ska förstås att den som hade behov av en enskild 
väg också kunde räkna med stöd från högre instans – denna princip återkommer i alla 
senare regler om enskilda vägar. Man har alltså sedan mycket lång tid tillbaka haft rätt att 
dra enskild väg om man kunnat uppvisa nyttan med vägen. Ingen fastighet skulle riskera 
att hamna utan möjlighet till anslutning till vägnätet.  
 
Redan i de medeltida lagarna skymtar en väldigt viktig skillnad mellan de enskilda och de 
allmänna vägarna vad gäller sambandet mellan fastighetens bärighet/taxeringsvärde och 
vägnyttan. För de allmänna vägarna hörde den enskilde jordägarens nytta av vägen ihop 
med jordbrukets bärighet på ett direkt sätt och hemmantalet/taxeringsvärdet användes 
som schablon i beräkningen av väglotten/andelstalet. Det spelade ingen roll om 
fastigheten hade någon reell nytta av vägen. Om en väg blev utpekad som allmän och 
klassas som socken-, härads- eller länsväg, så fick varje jordägare automatiskt sig 
tillskriven en väglott att ansvara för.  
 
För de enskilda vägarna var det inte så. Här gällde ett mera direkt och brukarorienterat 
nyttobegrepp som inte hade lika stark koppling till fastighetsvärdet. Den som kunde 
påvisa nytta av vägen fick bygga den och de som hade nytta av vägen skulle vara med i 
projektet – var och en efter den faktiska nytta vägen gav till var och en. Exakt hur dessa 
andelstal/väglotter fastställdes finns det dock inga uppgifter på i de medeltida källorna, 
även om det är troligt att jordbrukets bärighet och andel i byn hade betydelse även här. 
Jag återkommer till denna egenhet, men redan nu kan sägas att denna medeltida variant 
av en särskild sorts vägnytta, exklusiv för de enskilda vägarna har överlevt in i dagens 
lagstiftning. 
 
En annan viktig skillnad mellan de allmänna och de enskilda vägarna förefaller ha varit 
de olika betydelser som kopplades till begreppet ”med samlad hand” som nämndes ovan. 
För de allmänna vägarna kom det till användning enbart när det gällde nyanläggning av 
väg. Underhållet sköttes individuellt av varje enskild väghållare.  
 
För de enskilda vägarna under medeltiden och fram till långt in på 1900-talet är det troligt 
att principen ”med samlad hand” varit vanligare. Det vill säga både vad gäller 
nyanläggning och underhåll. Både byggande och underhåll av de enskilda vägarna 
delades visserligen upp mellan väghållarna efter hur mycket nytta man hade av vägen, 
men arbetet utfördes oftare som en kollektiv ansträngning. På detta sätt skiljer sig 
antagligen de enskilda vägarna från de allmänna på en viktig punkt. De enskilda vägarna 
var alltså i högre grad än en gemensam angelägenhet för det närmast berörda eftersom de 
ofta både byggdes och underhålls ”med samlad hand”.44  
Historikern Ove Pettersson ger i sin avhandling om organiseringen av det svenska 
vägväsendet 1885-1985 en stämningsfylld skildring av gemensamt underhåll av en 
                                                 
44 Samma slutsats, baserad på Schalling, kommer Ove Pettersson fram till. Pettersson, Ove Byråkratisering 
eller avbyråkratisering. Administrativ och samhällsorganisatorisk strukturomvandling inom svenskt 
vägväsende 1885-1985 Uppsala 1988, s 29-30 
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enskild väg i den egna hembyn i Halland. Pettersson berättar om en minnesvärd dag i 
slutet av 50-talet när han, som pojke, tillsammans med byamännen gav sig ut för att 
underhålla en fyra kilometer lång enskild vägsträcka som ledde mellan byn och havet. 
Enligt Pettersson tog sig alla an vägen i ”samlad tropp” och han menar att det hade varit 
oartigt att i samanhanget differentiera ansvaret efter fastighetsinnehav: ”Att i denna 
gemenskap börja tala om taxeringsvärde och vars och ens individuella 
väghållningsskyldighet hade naturligtvis varit både opassande och opraktiskt.”45 
 
Hypotesen om att enskilda vägar ofta förvaltades kollektivt är inte bevisad av 
forskningen. Det saknas källor för att klargöra hur väghållningen egentligen gick till. 
Men som ska beröras nedan kan hypotesen få indirekt stöd om man betraktar 
förvaltningen av de enskilda vägarna som en del av den medeltida byns gemensamma 
angelägenheter. 

Enskilda vägar i 1734 års lag 
I 1734 års lag blir uppdelningen mellan enskild och allmän väg tydlig för första gången i 
rättshistorien. Men huruvida kategorierna och reglerna blev så väldigt mycket klarare och 
lätta att följa är inte alls lika säkert. De allmänna vägarna reglerades i 25:e kapitlet 
byggningabalken och fick därigenom en relativt central plats tillsammans med andra 
regler gällande rikets kommunikationer som till exempel skjutsväsendet. Där reglerades 
hur en del av samhällsuppgifterna skulle genomföras genom så kallade ”allmänna 
besvär”. Med allmänna besvär menades att staten såg till att hålla centrala funktioner 
igång genom att anmoda allmogen att ta hand om dem som en slags skattebetalning in 
natura.  
 
De enskilda vägarna däremot fick inte sin plats bland de viktiga samhällsfunktionerna i 
kapitel 25. Istället reglerades dessa i ”… de rent privaträttsliga kapitel, som innehållas i 
början av byggningabalken, likställda med regler om skifte och hägnad.” Där stadgades 
vidare: ”Farväg till och från by, så ock till åker och äng, kyrka och kvarn, bör läggas av 
oskifto…”46 Det vill säga just i Byggningabalkens kapitel fyra (BB 4:1 som jag 
diskuterade ovan). 
 
Det var Carl W. U Kuylenstierna som uppmärksammade skillnaderna i juridisk status 
mellan enskilda och allmänna vägar i uppsatsen ”Samhällsuppgifter och 
väghållningsbesvär” vilken finns med i praktverket Minnesskrift ägnad 1734 års lag (från 
1934, för att fira 200-årsdagen av Riksens ständers beslut att anta lagen). Jag tror detta är 
en viktig anmärkning som väghistoriker sällan funderat djupare på.47 Nedan återkommer 
jag till en analys baserad på Kuylenstiernas diskussion. 
I 1734 års lag kopplades inte rätten till de enskilda vägarna lika tydligt bara till ägande av 
jordbruksmark. Även lokala kvarnar och andra gemensamma anläggningar kunde vara 
ansvariga för en enskild väg. Detsamma gällde vägar som betjänade fäbodar, där 

                                                 
45 Pettersson, Ove Byråkratisering eller avbyråkratisering. Administrativ och samhällsorganisatorisk 
strukturomvandling inom svenskt vägväsende 1885-1985 Uppsala 1988, s 30 
46 Kuylenstierna, Carl W. U. ”Samhällsuppgifter och väghållningsbesvär” i Minnesskrift ägnad 1734 års 
lag. (Av jurister i Sverige och Finland den 13 december 1934, 200-årsdagen av Riksens ständers beslut), 
del II, Stockholm 1934, s 376-377 
47 Ett undantag finns: Ove Pettersson påpekar detta faktum, men ägnar sig sedan, eftersom detta är hans 
avhandlings ämne, åt de allmänna vägarna. Min tolkning är att inte heller Erik Schalling, som citerats flitigt 
i denna rapport, var riktigt medveten om denna sammanblandning. 
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fäbolagen sinsemellan kom överens om anläggning och underhåll – inte sällan med 
rättsliga konflikter som följd.48 
 
Med 1734 års lag kom för första gången besked om de enskilda vägarnas bredd och 
dragning. Där stadgades, som redan nämnts i BB4:1, att ”byväg” eller ”gata i by” skulle 
vara 6 alnar bred med två extra alnars bredd för dike och vägren. Vägens skulle dras på 
oskiftad mark. Men reglerna om vägstandard modifierades efter allmogens klagomål. 
Kungl. Maj:t. medgav 1739 dispens från reglerna i de fall där det kunde bevisas att det 
var omöjligt eller helt onödigt – ”så att allmogen med onödigt och odrägligt besvär ej 
måtte betungas”.49  
 
Men trots att staten ville att enskilda vägar enbart skulle skötas av dem med det tydligast 
uttalade intresset, verkar det ha varit svårt att dra gränser. Så sent som 1828 fann man sig 
tvungen att i en kunglig skrivelse, klargöra att tvister om enskilda vägar skulle avgöras i 
domstolar som tvistemål mellan privatpersoner. Inte, som tydligen var vanligt, som 
administrativa mål, enligt reglerna för de allmänna lands-, härads- och sockenvägarna, 
och därigenom avgjorda av länsstyrelsen och konungen befattningshavare. Staten ville 
skapa en klar uppdelning, men var antagligen inte särskilt lyckosam  
 
I det redan anförda ”kungliga brevet” från 1742, som var statens metod att meddela 
tillägg i lagen, angavs att alla nödvändiga vägar inom ägorna samt till och från by skulle 
fördelas mellan grannarna och att alla inblandade skulle stå för sin del av underhållet – 
”Sedan hålle var sitt vägstycke försvarligen vid makt… (Och, angående så kallade ”löse 
flyttebroar” att användas när man ville köra över diken)… kunna två eller flera åboar 
sätta sig tillsammans och sig om broens byggande och vid makt hållande förena.”50 
 
I en annan förordning från 1735 hade Kungl. Maj:t, med en tydligare referens till enskilda 
vägar, stadgat att: ”… de så kallade byvägar skulle underhållas endast av dem, som sig 
därav betjänade, så att landet därmed icke vidare för en eller annans bekvämlighets skull 
borde besväras”51 
 
Slutsatsen vad gäller fördelningen av vägansvaret mellan de enskilda väghållarna i 1734 
års lag är att det antagligen baserades på en kombination av den faktiska nyttan av vägen 
och ett ansvar baserat på andelen i byn (byamålet, senare hemmantalet och 
taxeringsvärdet).  
 
Dessutom är det tydligt att lagstiftaren så långt det bara var möjligt ville hålla de enskilda 
vägarna inom den privatjuridiska sfären. Staten utfärdade visserligen en del föreskrifter 
om väghållningen, men det var upp till väghållarna att i någon form av gemensamt avtal 
reglera de närmare detaljerna. 
                                                 
48 Jesper Larsson  
49 Schalling, Erik Utredning angående väghållningsbesväret i städerna, Stockholm 1932. Bilaga till 
Betänkande med förslag till lag om allmänna vägar och lag vägdistrikt, m.m. Avgivet av 1929 års 
vägsakkunniga, Stockholm 1932 (SOU 1932:21), s 79 
50 Schalling, Erik Utredning angående väghållningsbesväret i städerna, Stockholm 1932. Bilaga till 
Betänkande med förslag till lag om allmänna vägar och lag vägdistrikt, m.m. Avgivet av 1929 års 
vägsakkunniga, Stockholm 1932 (SOU 1932:21), s 79-80 
51 Schalling, Erik Utredning angående väghållningsbesväret i städerna, Stockholm 1932. Bilaga till 
Betänkande med förslag till lag om allmänna vägar och lag vägdistrikt, m.m. Avgivet av 1929 års 
vägsakkunniga, Stockholm 1932 (SOU 1932:21), s 80 
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En annan slutsats som kan dras av genomgången så här långt är att stor oklarhet rådde 
inte bara mellan vad som skulle anses vara allmän och enskild väg, utan också mellan 
olika typer av enskilda vägar. Det är inte lätt att förstå lagarna, vare sig de medeltida eller 
lagen från 1734, när det talas om ”byvägar” eller ”vägar i by”.  
 
Min hypotes så här långt är att lagstiftaren inte ville reglera i någon närmare detalj. Men 
förvirringen i lagen har gjort att också sentida väghistoriker blivit förvirrade. Såväl de 
tidigaste lagarna som 1734 års lag utgick från ett samhälle som dominerades av den 
medeltida, tegskiftade byn. Jag vill nästa avsnitt föra fram en hypotes om sambandet 
mellan enskild väghållning och byaorganisationen som kan förklara varför lagstiftaren, i 
våra ögon, var så pass otydlig med regleringen av de enskilda vägarna. Jag argumenterar 
för att det berodde på att man tog för givet att det redan fanns en lokal organisation som 
hade hand om dessa vägar – byalaget. 

Byalaget: Den enskilda väghållningens styrelse? 
Den medeltida byn var inte bara en fysisk plats att bo i utan också en avancerad 
organisation som uppfyllde viktiga samhällsfunktioner.52 Byns hus fanns samlade på en 
avgränsad bytomt, ofta längs en central väg, bygatan. Storleken på de enskilda 
jordbruksfastigheternas tomter stod i proportion mot varje ägares del i byns åkermark – 
”tomt är åkers moder”. Andelen i byns mark kallades bymålet (senare mantal och idag 
närmast att jämföra med taxeringsvärde). Utanför detta centrum låg den så kallade 
inägomarken – inhägnad åker och ängsmark. Åkern var indelad i långsmala tegar där 
varje jordägare fick en eller flera tegar av en viss bredd beroende på bymålet. Hade man 
en stor bytomt fick man en större del av tegarna på åkern. Marken delades upp genom ett 
skiftningsförfarande, ett så kallat tegskifte. Varje teg ägdes och brukades individuellt. 
Men, och detta är en viktig punkt, arbetet på åkern var tvunget att samordnas. Alla tegar 
måste sås samtidigt med samma gröda och skördas vid en gemensam tidpunkt. Av det 
skälet krävdes en hög grad av samfällt agerande trots att ägandet, på sätt och vis, var 
individuellt. När åkern låg i träda utnyttjades den av alla byns delägare för bete, så kallat 
stubbete, också detta reglerat efter bymålet. 
 
Tegskiftet av åkern kan tyckas vara ett irrationellt system. Men många forskare hävdar att 
det i själva verket var rationellt utifrån den situation som rådde. Logiken låg i rättvisa och 
riskspridning. Eftersom olika åkrar kunde vara olika bördiga eller ojämnt utsatta för väder 
och vind var det dumt att, så att säga, lägga alla ägg i samma korg, vilket hade blivit fallet 
om man haft sin åkermark samlad på ett ställe.53  
 
För den inhägnade ängen, där man skördade hö till djuren, gällde delvis andra regler. 
Ängen brukades i oftast samfällt, men efter slåttern delades höet upp efter varje gårds 
bymål. Ängen var energileverantören i det äldre jordbruket om man brukade säga att ”äng 
är åkers moder”. 
 
Utanför odlingscentrum, med åker och äng, låg utmarken eller skogen, som inte var 
skiftad. Den brukades som allmänning, byaallmänning, efter bymål. Man talade i detta 

                                                 
52 Framställningen bygger dels på anförd forskning om skiftesreformerna och Nationalencyklopedins 
sammanfattning under sökordet ”By”. 
53 Granér för en genomgång av denna tolkning av det medeltida tegskiftets fördelar. 
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sammanhang om att varje delägare i byn fick tillgodogöra sig utmarkens resurser ”efter 
husbehov”. Det vill säga klövbete för djuren, ved och virke från skogen samt bär, jakt och 
fiske. Reglerna för brukandet var strikta och resursen fick enbart användas för det egna 
behovet. Försäljning, så kallad avsalu, av allmänningens gåvor var förbjudet.  
 
För en nutida betraktare är dock begreppet ”efter husbehov” en aning förvirrande. Vi kan 
lätt få för oss att resurserna från allmänningen fick brukas av var och en, efter eget behov. 
Men så var inte fallet. ”Efter husbehov” var inte en urkommunistisk princip, utan en strikt 
reglering av rätt till både brukningsrätt för åkermarken när den låg i träda och uttaget av 
de gemensamt förvaltade resurserna efter tomtens storlek: stor tomt innebar per definition 
stort husbehov. 
 
Innan de moderna skiftesreformerna som tog fart under 1800-talet var, i alla fall i modern 
mening, den enda strikt privata formen av äganderätt i byn, den att var och en ägde sin 
egen tomt. Varje tomtägare hade sedan rätt att bruka byns åkermark i förhållande till 
tomtens storlek och rätt till resurser från äng och allmänning efter samma måttstock. 
Detta innebär att äganderätten i själva verket bäst kan beskrivas som ett ”knippe av 
rådigheter”. Det vill säga olika former av nyttjande- och bruksrätt av resurser som, till 
största delen, ägdes samfällt.54 Dessutom fanns ett väl utarbetat system för förvaltning 
och skötsel av fäbodar, gärdesgårdar och vägar i byn. Dessa hanterades också samfällt 
efter var och ens andel i byn. 
 
Ett så pass komplicerat samarbetsprojekt som den medeltida byn krävde noggrant 
utarbetade regler. Dessa återfanns i den så kallade ”byaordningen” – byns stadgar. 
Stagarna var mycket omfattande och innefattade regler för sådd och skörd, gärdesgårdar, 
hur stängsel skulle skötas och i princip alla viktiga områden som hade med jorden 
brukande att göra. Det fanns också regler för hur sammanträden skulle hållas och om 
uppförandet på dessa:  
 
”Finnens någon så obetänkt, att han vid eller under sammankomsten med oanständiga ord 
överfaller någon av grannarne eller utbrister i eder och svordom, böte en daler jämväl 
mera, om förbrytelsen synes så fordra. allt till treskiftes, som i § 5 sagt är.”55 
Byns högsta beslutande organ var byastämman. Dess ordförande och ledare för   
byalaget, byaåldermannen, kontrollerade att reglerna följdes och hade stor makt att 
utdöma skadestånd för den som inte deltog i den gemensamma förvaltningen. Under 
byalaget och byastämman sorterade andra organisationer som skötte hanteringen av 
gemensamma resurser som gärdeslag, fäbodlag och även ploglag för vinterväghållningen.  
 
Byaordningarna finns nedtecknade. Staten gav 1742 ut en så kallad mönsterbyaordning 
som man ville att varje byalag skulle använda sig av. Denna mall var nedtecknad efter 
äldre byaordningar och den fick snabb spridning. På så sätt kodifierades en urgammal 
sedvanerätt och blev statligt sanktionerad. 
 
Förslaget till byaordning gavs ut i det ”kungliga brevet den 20 februari 1742, ang. 
landskulturen” (förslaget till byaordning): I punkt 17 heter det:  
 
                                                 
54 Ronny Pettersson; Birgitta Olai 
55 Björsbyns byaordning i Nordberg, Albert En gammal Norrbottensbygd. Anteckningar till Luleå sockens 
historia, del 1, Norrbottens museum, Luleå 1965, s 784 
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”Alla nödiga vägar inom ägorna samt till och från by böra grannarna emellan fördelas. 
Sedan hålle var sitt vägstycke försvarligen vid makt.”56 
I byaordningen visades tydligt att ansvaret för de enskilda vägarna, vägar i by, skulle 
delas mellan den som bodde närmast vägen och därigenom hade störst nytta av den. Här 
räknades också in tillfartsvägarna. Men förslaget till byaordning gav ingen ledtråd till hur 
ansvaret skulle delas upp mellan väghållarna. Antagligen skulle det ske genom samma 
princip som allt annat – enligt andelen i byn, bymålet. 
 
Ett utdrag från en byaordning för byn Björsbyn utanför Luleå, i Norrbottens län, visar på 
snarlika formuleringar vad gällde vägarna:  
 
“Vägarne inom ägorne samt till och från by skola närmare grannarne emellan 
fördelas samt sedan vid makt hållas; eljest böte den försumlige åtta öre och gälde 
dessutan bättringskostnad efter byalagets gottfinnande. Böterne till treskiftes emellan 
ålderman, fattige och kassan.”57 
 
I Björsbyns stadgar visas dessutom att byalaget och byaåldermannen hade tillsynsplikt 
och makt att straffa väghållare som inte skötte sina plikter. De enskilda vägarna var en 
del av byalagets åtaganden precis som annat förvaltande av byns gemensamma resurser. 
Det spelar för detta argument, ingen roll hur väghållningen utfördes rent praktiskt – om 
de var uppdelade i individuella väglotter eller om man hanterade dem enligt någon form 
av gemensamhetsmodell. Byalaget var på sin tid den organisation som Elinor Ostrom 
pekar ut i sina kriterier för framgångsrikt förvaltande av gemensamma resurser. 
Från och med mitten av 1700-talet började man argumentera för att det var irrationellt att 
bruka privat jord i samfällighet. Byalagets starka ställning utmanades och det talades om 
ett förkvävande ”bytvång” som var ovärdigt i en tid av spirande handel, manufaktur, 
frihet och individualism. Följden blev hundra år av skiftesreformer. Vid 1800-talets slut 
hade de svenska byarna i slutgiltigt förändrats i grunden, med början i storskiftet, över 
enskiftet och till slut det laga skiftet och då hade också merparten av allmänningsmarken 
skiftats. Bygemenskapen, eller bytvånget, var borta, byalagets makt bruten och den 
privata äganderättens princip gällde fullt ut – det är i alla fall så utvecklingen brukar 
skildras.  

Till frågan om vägklasser och ansvar för väg 
I detta avsnitt vill jag stanna upp en stund och diskutera vad man egentligen kan veta om 
de olika vägklasserna allmän respektive enskild väg i lagstiftningen fram till och med 
1734 års lag. Jag ska föra fram en hypotes om hur lagstiftningen ska förstås som, ifall den 
stämmer, förändrar en del av de tolkningar som legat till grund för den svenska 
väghistorien. Jag vill påpeka att mitt försök till alternativ tolkning inte ska ses som något 
annat än ett preliminärt förslag, som jag hoppas ska inspirera till vidare forskning av 
historiker och rättshistoriker mera bevandrade i tydandet av äldre lagstiftning. 
 

                                                 
56 Schalling, Erik Utredning angående väghållningsbesväret i städerna, Stockholm 1932. Bilaga till 
Betänkande med förslag till lag om allmänna vägar och lag vägdistrikt, m.m. Avgivet av 1929 års 
vägsakkunniga, Stockholm 1932 (SOU 1932:21), s 79-80 
57 Björsbyns byaordning i Nordberg, Albert En gammal Norrbottensbygd. Anteckningar till Luleå sockens 
historia, del 1, Norrbottens museum, Luleå 1965, s 784 
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Min hypotes tar, som redan antytts, sin utgångspunkt i den rättshistoriska genomgång 
som gjordes av var Carl W. U Kuylenstierna i uppsatsen ”Samhällsuppgifter och 
väghållningsbesvär” i Minnesskrift ägnad 1734 års lag.58 
 
Så vitt jag vet är han den ende som mera ingående skildrat och uppmärksammat 
skillnaderna i juridisk status mellan enskilda och allmänna vägar. Han betonar att 
placeringen av vägregleringen i olika kapitel i lagen i själva verket måste påverka hur vi 
ska tolka lagtextens innehåll. 
 
I de gamla landslagarna hade samhällets övergripande funktioner främst reglerats i 
konungabalkarna (samt i straff och processföreskrifterna). Övriga balkar reglerade 
privaträttsliga förhållanden. Reglerna för väghållningen var placerade i dessa 
privatjuridiska lagtexter. Den äldre lagstiftningens byggningabalk ska tolkas som ett 
reglemente för privaträtten. Kuylenstierna hävdar att ”vägbesväret” snarast ska tolkas 
som ”… prestationer till gemensam nytta för fastighetsägarna. Platsen i byggningabalken 
synes ge stöd åt den uppfattningen, att man ej beträffande vägbygge och vägunderhåll 
anlagt de långväga farandes synpunkt.”  Han jämför med till exempel bestämmelserna om 
tavernor och gästning som var placerade i konungabalkarna: ”Nära till hands ligger… att 
betrakta saken så att gästningsbesväret tillgodoser en samhällsuppgift för det helas, för 
konungen och rikets skull, medan vägbesväret varit en samhällsuppgift till gagn för en 
mindre trakt och en mindre krets…”.59  
 
Om man tar Kuylenstierna på orden blir slutsatsen att det över huvud taget inte fanns 
några offentliga vägar i lagstiftningen under 1300 - 1400-talet. Det vill säga inga 
allmänna vägar i den mening senare tider har lagt in i begreppet. I varje fall fanns det 
inget offentligt vägväsende där staten såg till att främja samhällsövergripande intressen 
inom vägområdet. Vägarna var ett privaträttsligt område.  
 
Hur kan man då förklara att vissa vägar ändå benämndes som just allmänna? Min tro är 
att detta berodde på att de verkligen var ”allmänna”, men i en mycket snävare bemärkelse 
än de allmänna vägar senare tider avsett med begreppet. Vägarna var allmänna i den 
meningen att de inte var privata eller bara avsedda för ett fåtal. De var allmänna vägar 
som gick genom byn och användes både av byns jordbrukare och främmande vägfarande 
på genomresa. De var, för att mynta ett nytt begrepp på försök, ”by-allmänna”. Med detta 
ska förstås allmänna vägar som låg inom byns ansvarsområde. Staten såg dem inte som 
ett offentligrättsligt område. Men man ville ändå försäkra sig om att vägar fanns och att 
de hölls öppna för trafik. 
 
I 1734 års lag, som ersatte landslagarna, överfördes de regler som hade med samhällets 
övergripande intresse till kapitel 25 i Byggningabalken (BB 25). I denna gavs också 
anvisningar för andra samhällsviktiga ”transportpolitiska” områden, såsom skjutsväsende 
och gästgiverier. Där stadgades att samhällsuppgifterna skulle utföras genom så kallade 
”allmänna besvär”. Med allmänna besvär menades att staten såg till att hålla centrala 

                                                 
58 Kuylenstierna, Carl W. U. ”Samhällsuppgifter och väghållningsbesvär” i Minnesskrift ägnad 1734 års 
lag. (Av jurister i Sverige och Finland den 13 december 1934, 200-årsdagen av Riksens ständers beslut), 
del II, Stockholm 1934, s 373-374 
59 Kuylenstierna, Carl W. U. ”Samhällsuppgifter och väghållningsbesvär” i  Minnesskrift ägnad 1734 års 
lag. (Av jurister i Sverige och Finland den 13 december 1934, 200-årsdagen av Riksens ständers beslut), 
del II, Stockholm 1934, s 373-374 
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funktioner igång genom att låta allmogen att ta hand om dem, som en slags 
skattebetalning in natura. Kapitel 25 innehöll således vägrelaterade ”offentligrättsliga 
stadganden”.  
 
Men, som redan nämnts, 1734 års lag innehåller också vägbestämmelser i ett annat 
kapitel: Byggningabalkens kapitel fyra (BB 4). Enligt Kuylenstierna handlar detta kapitel 
om regleringen av de enskilda vägarna och har placerats ”… i de rent privaträttsliga 
kapitel, som innehållas i början av byggningabalken, likställda med regler om skifte och 
hägnad.”60 Han hävdar att placeringen i kapitel fyra och de fåtaliga och enkla reglerna 
tyder på att lagstiftaren ännu inte hade reflekterat närmare över hur de mindre vägarna 
skulle hanteras 
 
Kuylenstierna avslutar sin genomgång av hur man ska tyda vägföreskrifternas placering i 
lagens olika kapitel, med att konstatera att lagen för första gången skiljde på vägar som 
ansågs viktiga för hela rikets kommunikationer och vägar som var viktiga för enbart den 
snävare kretsen. Han hävdar vidare att den relativt låga graden av klagomål från bönderna 
runt vägbesväret tyder på att systemet uppfattades som legitimt.61 
 
Jag antar för det vidare resonemanget att Kuylenstierna har rätt (och att jag tolkat honom 
riktigt). Med utgångspunkt i detta vill jag föra fram tanken att det faktiskt var två olika 
slags allmänna vägar som avhandlades i de två kapitlen i Byggningabalken – olika 
såtillvida att skötseln av den allmänna vägen var uppdelad på två olika samhällsnivåer.  
Till att börja med vill jag uppmärksamma ett märkligt förhållande i 1734 års lagtexter om 
vägarna. Av det skälet redovisar jag Byggningabalkens kapitel 4 (hela) och (delar av) 25: 
 
”Sveriges rikes lag, gillad och antagen på riksdagen åhr 1734, Stockholm 1780 [Avskrift 
efter 1780 års utgåva, i faksimilupplaga 1981]. Utdrag av vägrelaterade uppgifter. 
Lagbokens motsvarande sida inom [klammer]” 62 
 
Bygninga Balk 
[65] 
IV. CAP. 
Huru vägar och diken i by läggas skola, och hvad tilökning then niuta skal, som sin åker 
thervid får. 
1. §. Farväg til och ifrån by, så ock til åker och äng, Kyrkio och qvarn, bör läggas af 
oskifto, sex alnar bred, och thes utan två alnar å hvarthera sidan til dike, om så tarfvas. 
Almän landsväg skal vara tijo alnar bred emellan diken; ther landsväg redan tolf alnar 
bred är, varde then så vid macht hållen. 

                                                 
60 Kuylenstierna, Carl W. U. ”Samhällsuppgifter och väghållningsbesvär” i Minnesskrift ägnad 1734 års 
lag. (Av jurister i Sverige och Finland den 13 december 1934, 200-årsdagen av Riksens ständers beslut), 
del II, Stockholm 1934, s 376-377 
61 Kuylenstierna, Carl W. U. ”Samhällsuppgifter och väghållningsbesvär” i Minnesskrift ägnad 1734 års 
lag. (Av jurister i Sverige och Finland den 13 december 1934, 200-årsdagen av Riksens ständers beslut), 
del II, Stockholm 1934, s 377 
62 Sveriges rikes lag, gillad och antagen på riksdagen åhr 1734, Stockholm 1780 [Avskrift efter 1780 
års utgåva, i faksimilupplaga 1981]. Utdrag av vägrelaterade uppgifter. Lagbokens motsvarande sida inom 
[klammer].http://www.vv.se/PageFiles/19301/1734_ars_lag.pdf?epslanguage=sv Texten är hämtad 
från Vägverkets hemsida och där redovisas väglagstiftningen utan den distinktion mellan privat- och 
offentligrättsliga stadganden som utgör grunden i Kuylenstiernas argumentation  
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2. §. Aflops dike bör läggas af oskift mark, två och en half, eller två alnar bredt, en aln 
diupt, och en aln på botn, alt som nödigt är, och lägenhet thertil finnes. Och then sin åker 
thervid får, niute en aln til ren, utom byamål. Samma lag vare, ther väg eller gärdesgård 
åkren möter. Går väg eller dike vid ängevall; ther gifves ingen tilökning. Tarfvar dike 
läggas emellan grannars åkrar; tå gånge halft dike å hvartheras åker. Vid ändan för åker, 
dike hvar af sitt.[90] 
 
XXV. CAP. 
Om vägar och broar, huru the giöras, och byggas skola. 
1. §. Landsväg skal läggas i Länet ther then tarfvas; och låte Konungens 
Befalningshafvande vid Tinget ransaka, hvar then jämnast och genast giöras kan. Varde 
ock the ägor thertil tagne, som möta och [91] föreligga, utan at någor thet vägra må; och 
niute by, som mister i åker eller äng, ther före sin fyllnad af Kronan. 
2. §. Landsväg skal vara tijo alnar bred, som förr är sagdt: Väg til Ting, Kyrkio, och 
qvarn, tå ock annar farväg sex alnar: bro öfver ström eller bäck efter thy, som vägens 
bredd är. 
6. §. Vägar skola fyllas, och högas up med sand och grus, och åhrliga bättras, så at vatn 
therå ej stadnar. Å båda sidor skola diken giöras, ther thet ske kan, så och aflop ther utur, 
hvar så nödigt är.  
8. §. Alle, som å landet hemman äga eller bruka, skola vägar rödja, och broar brygga; och 
vare ej eller Konungens gårdar och ladugårdar therföre frie. Hvar skal sitt skifte få, efter 
then del han i [92] by äger, och som thet för allom lägligast faller; och ligge ther 
Konungens Befalningshafvandes vård å, at then ene ej mera betungas, än then andre. 
Städerne röjde och hålle väg och broar, så långt stadens ägor räcka. 
 
För det första ska noteras att den offentligrättsliga prägeln på kapitel 25 visas i det faktum 
att landshövdingen pekas ut som högsta ansvarig för de vägar som avhandlas. I kapitel 
fyra saknas hänvisning till något speciellt organ som skulle ha hand om kontrollen av 
väghållningen. Jag argumenterar alltså för att det redan fanns ett sådant organ och att 
lagstiftaren tog detta för givet. Nämligen byalaget och byaåldermannen som i enlighet 
med byaordningen ansvarade för byns vägar.  
Dessutom, och för att ytterligare ge stöd åt tanken att det var två olika slags allmänna 
vägar det handlade om, vill jag uppmärksamma att det i kapitel 25:8 stadgades att 
vägdelning skulle ske och att landshövdingen skulle se till att väglotterna blev riktigt 
fördelade efter var och ens del i byn. Någon sådan formulering fanns inte i kapitel fyra. 
 
Men det som har bäring på mitt resonemang just här, är att lagen talar om allmänna 
vägar, allmän landsväg, i både kapitel fyra och kapitel 25 och stipulerar att den ska vara 
(minst) 10 alnar bred.  
 
Dessutom liknar formuleringarna varandra också vad gäller de övriga uppräknade 
vägarna. I kapitel fyra anges att ”Farväg til och ifrån by, så ock til åker och äng, Kyrkio 
och qvarn” ska vara sex alnar bred (3,6 m). I kapitel 25 anges att ”Väg til Ting, Kyrkio, 
och qvarn, tå ock annar farväg” ska ha just denna bredd. I kapitel fyra uppehåller sig 
dessutom lagen betydligt utförligare vid de stipulerade diken som ingick i väghållningen.  
Varför talas det om kyrkväg, kvarnväg och annan farväg i kapitel 25, som ska handla om 
allmänna vägar? Varför finns både kyrkväg och kvarnväg i kapitel fyra, som ska handla 
om enskilda vägar? Kan en väg som kallas samma sak, vara både allmän och enskild 
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samtidigt?  Varför betonas diken så hårt i kapitel 4? Hur ska man förklara dessa 
märkligheter? 
 
Jag vill föra fram hypotesen att det inte var vägens funktion som var avgörande för om 
den betraktades som allmän i betydelsen viktig för hela samhället. Det var istället var 
vägen låg som avgjorde om den skulle betraktas som ett offentligrättsligt åtagande (dvs. 
allmän i dagens betydelse) eller om den skulle betraktas som ett privaträttsligt område 
(dvs. enskild väg i dagens betydelse).  
 
När vägen, oavsett om den var landsväg, låg inom byns område skulle den också 
betraktas som byns ansvar. Vägen var då by-allmän. Då skulle kapitel fyra i 
byggningabalken gälla. Den skulle underhållas av fastighetsägarna precis som andra 
vägar inom byn. Stor möda lades på att se till att vägen utrustades med diken, därför att 
dessa avvattnade inte bara vägen utan också jordbrukmarken.  
 
När landsvägen inte låg på byamark, det vill säga de vägsträckor som gick mellan byarna 
(och städerna) skulle vägen betraktas som nationsallmän. Då skulle kapitel 25 gälla. 
Landshövdingen skulle ha huvudansvar för byggande och underhåll. Jordbrukarna i 
socken och härad skulle, som ett offentligt besvär, en skatt in natura, utföra byggande och 
underhåll efter vägdelning, då ansvaret delades upp i väglotter baserat dels på byns 
mantal och på de ingående fastigheternas bärighet. 
 
Det ovan sagda får stöd också om man ser bakåt i tiden till vägregleringen i Magnus 
Erikssons landslag. Jag vill speciellt uppmärksamma § 1:63 
 
BYGGNINGABALKEN[s. 98] 
I. Huru bönder skola bygga en by på nytt med råmärken och vägar. 
Om bönder vilja bygga en by på nytt,(1) eller om den ligger i hammar och fornskifte,(2) 
då skall envar så sin träda, och sedan skall nytt skifte ske.(3) Brukar någon jord efter 
gamla skiftet, sedan det nya har kommit på jorden, då skall bötas för åverkan, i varje 
särskilt fall efter brottets art.(4) Då tvingar en fjärdedel en annan fjärdedel till skifte, och 
halv by den andra halva.(5) Då har byn kommit till ny delning.(6) 
Då skola läggas omkring byn fyra råmärken för tomter och fyra råmärken för farvägar.(7) 
Då är denna by bunden genom bygata.(8) Den vägen skall vara tio alnar bred.(8a) 
§ 1. En allmän väg skall leda till varje by och en därifrån, icke flera, om icke byamännen 
själva vilja.(9) 
§ 2. Den by, som är satt till lägre örestal, skall hava farväg lika väl som den, som är satt 
till högre; ej skola alla göra en väg trång.(10) 
§ 3. Nu vilja bönder lägga väg genom byn; det få de saklöst göra, om de själva äro ense 
därom. 
Lagen stadgar (§ 1) att ”en allmän väg ska leda till varje by och en därifrån”. I en fotnot 
till lagtexten förklaras detta så här: 
 

                                                 
63 I nusvensk tolkning av Åke Holmbäck och Elias Wessén. Rättshistoriskt bibliotek. Sjätte bandet. 
(Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning. Grundat av Gustav och Carin Olin) 
Stockholm 1962. Motsvarande sida i editionen inom [klammer]. KÄLLA: Vägverket: 
http://www.vv.se/PageFiles/19301/magnus_erikssons_landslag.pdf?epslanguage=sv 
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9. "En allmän väg skall leda till varje by, och en därifrån", fsv. En skils almanna vägher 
til by huars ok annar fraan. Meningen med det något dunkla stadgandet torde vara, att det 
räcker med en allmän väg, 10 alnar bred, för färd till och från byn. Tillfartsväg och 
utfartsväg kunde givetvis vara densamma. Vem som skulle bygga väg utsäges icke; men 
för att det skulle bli mer än två vägar fordrades att byamännen voro ense därom. Ett 
alternativ beröres i fl. 1:3: farvägen går tvärs igenom byn, så att tomterna ligga på ömse 
sidor om bygatan. Men detta torde ej ha varit det vanliga, som avses i fl. 1:1. 
 
Tillfartsvägen till och från byn skulle enligt Magnus Erikssons landslag betraktas som en 
”allmän väg”. Jag tolkar det som ett sorts minimikrav på varje by. Det är troligt att 
formuleringen i 1734 års lag (BB 4:1) om ”Farväg till och från by” avser just denna typ 
av tillfartsväg. Även i 1734 års lag var denna väg ”allmän”. Men den var allmän i den 
betydelse som placeringen i Byggningabalkens kapitel 4 pekade ut. Det vill säga allmän i 
en privaträttslig mening. Farväg till och från by ansågs vara by-allmän. 
 
Min hypotes vilar alltså på den enkla tanken att en ”allmän väg”, till exempel en 
landsväg, låg under två olika jurisdiktioner. Det var såklart samma fysiska väg hela 
sträckan. Men när den gick in på byamark och genom byn så kom den under byalagets 
domvärjo. Då tillämpades de privaträttsliga reglerna i kapitel fyra i 1734 års 
Byggningabalk. När landsvägen gick på allmänningen mellan byarna, på mark som 
kontrollerades av socknen, häradet eller länet/staten, reglerades byggande och underhåll 
enligt kapitel 25.  
 
Det förstnämnda vägbesväret var, som Kuylenstierna uttryckte det, ”… en 
samhällsuppgift till gagn för en mindre trakt och en mindre krets.” Vägbesväret utanför 
byns område var att betrakta som allmänna besvär – ” en samhällsuppgift för det helas, 
för konungen och rikets skull.”  
 
Ett stöd för min argumentation går att finna i Riksdagens protokoll som redovisar de 
diskussioner som fördes innan lagen om enskilda vägar antogs 1907. Till riksdagen 1867 
hade en motion lämnats in som diskuterade byalagets roll i hanteringen av byvägarna. 
Motionen avslogs och som motiv anfördes att ett av riksdagens utskott redan tidigare sagt 
nej till ett liknande förslag. I detta avslag förefaller det som att man tog för givet at det 
var byalagets ansvar att hålla byvägarna i gott skick och att staten inte skulle lägga sig i. 
Utskottet såg ingen anledning att ändra reglerna:  
 
”… äfven om man antoge, att byvägar icke vore att anse såsom byalagets enskilda 
tillhörighet, övfer vhilken de ägde att efter godtfinnande förfoga, förhållandena på 
särskilda orter vore så olika, att de ej kunde genom ett allmänt stadgande regleras, 
utskottet ansåge denna angelägenhet böra öfverlämnas åt byamännen själfve… samt om 
byamännen inte kom överens i sådana fall få tvisten sliten i vederbörlig domstol.”64 
 
Enligt lagstiftaren var det självklart att byalaget skulle ta hand om väghållningen inom 
byns område. Man såg ingen anledning att ändra denna etablerade ordning. Det är en 
aning förvånande att man så sent som 1867 fortfarande ansåg att byalagets roll var 

                                                 
64 Bihang till Riksdagen protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1907. Kungl. Maj:ts propositioner 
84-106. Om enskilda vägar och lagen om enskild väghållning: Proposition N:o 88, s 14-15. Utlåtandet var 
från ”Sammansatta lag- samt allmänna besvärs- och ekonomiutskottet”. 
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självklar i de flesta fall. Som jag ska redogöra för nedan, hade storskiftesreformen vid 
den tiden redan börjat försvaga byalagets maktposition. 
 
Sammanfattningsvis: Innan 1734 fanns inte allmänna vägar i den betydelse ordet har 
idag. De lagtexter som trots allt nämnde allmänna vägar menade något annat. Ordet 
”allmän” betydde att vägen skulle finnas som ett minimikrav i varje by och att den skulle 
vara öppen för alla. Men den skulle skötas privaträttsligt inom byn och, precis som andra 
ännu mindre vägar och övriga gemensamma resurser, hanteras av byalaget.  När väl 
statsmakten 1734 tog sig för att kodifiera de urgamla regler som gällt för vägväsendet 
pekade man ut de vägar som låg inom byns område – allmänna eller ej – som byalagets 
ansvar. Vägarna skulle skötas som privata överenskommelser mellan de allra närmast 
berörda fastighetsägarna enligt närhetsnyttoprincipen. Mer än så ville inte staten lägga sig 
i. Men man pekade också ut en annan allmän kategori, de vägar som gick utanför byns 
område. Dessa fick offentligrättslig status och var allmänna vägar i en betydelse som 
liknar dagens. 
 
Det jag anfört skulle kunna leda till en nytolkning av väglagstiftningens periodisering 
enligt detta förslag: 
 
Landskapslagarna:  Alla vägar som reglerades ansågs som by-allmänna.  
 
1500–1600-tal: Statens intresse för de nationsallmänna vägarna ökar, vilket leder 

till ny lagstiftning 1734. 
 
Lagen 1734: Lagen pekar ut två sorters allmänna vägar med två olika betydelser 

av ordet ”allmän” dels en privatjuridisk betydelse för by-allmänna 
respektive en offentligrättslig för de nationsallmänna. 

 
Lagen 1891:  Vägarna blir allmänna i dagens entydiga betydelse. Övriga vägar 

definieras som enskilda (i lagen 1907). Var vägavsnittet ligger 
spelar inte längre någon roll. Det är vägen i sig själv som blir 
förklarad som allmän. 

  
Jag vill hävda att den hypotes och de begrepp som jag utvecklat ovan, och som 
väghistoriker sällan verkar ha funderat djupare på, är en rimlig tolkning av lagens 
föreskrifter i den historiska kontexten.65 Men jag påstår inte att jag bortom allt tvivel 
belagt min alternativa historieskrivning. För att göra detta, eller för att falsifiera min 
hypotes, krävs både djupare kunskaper än vad jag själv besitter och framförallt djupare 
studier av primärkällor och lokala studier av väghållningens relation till byaordningen. 
Jag uppmanar därför till vidare forskning om hur gemensamma resurser förvaltades i 
bondesamhället. Jag vill se Ostroms frågor ställda till det historiska källmaterialet – hur 
fungerade samförvaltning egentligen?  

                                                 
65 Ett undantag finns: Ove Pettersson nämner Kuylenstiernas tolkning i en fotnot, men ägnar sig sedan, 
eftersom detta är hans avhandlingsämne, åt de allmänna vägarna. Intressant nog har doktoranden Tomas 
Högberg i sitt nyligen påbörjade forskningsprojekt börjat intressera sig för dessa frågor. Han 
problematiserar de olika vägklasserna och vem som hade ansvaret för väghållningen och ska i sin 
kommande fallstudie undersöka saken djupare. (Historiska inst. Uppsala) 
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Enskilda vägar under 1800-talet: Skiftesreformernas 
betydelse 
Som jag redan nämnt fanns en faktor som kom att får stor betydelse för både de allmänna 
och de enskilda vägarna: de tre stora skiftesreformer som genomfördes under hundra år 
med start i mitten av 1700-talet – storskifte 1749, enskifte 1803 och laga skifte 1827.66 
Skiftesreformerna hade sitt ursprung i ett missnöje med det gamla tegskiftet. I 1734 års 
lag var detta fortfarande den dominerande formen att dela jordbruksmark, men väldigt 
snart bestämde man sig för att ägostrukturen måste åtgärdas för att förhindra ägosplittring 
och göra jordbruket mera rationellt och effektivt. 
 
Men tanken bakom skiftesreformerna var inte ny ens i mitten av 1700-talet. I den 
utredning som föregick 1734 års lag, den så kallade stora lagkommissionen 1694, skrev 
en ledamot så här (angående regler för trädfällning och jakt):  
 
”Väl är att ägorna skiljas, krono som andras, och är förnämligast tvivel om åverkan i 
allmänningar eller där flera tillsammans äga… och om sådan skog bliver delt, är allt väl 
och klart.”67 
 
I sin utredning om allmänningens ställning i svensk rättshistoria hävdar Schalling att 
frågan om rätten till, eller rådigheten över, allmänningen varit ett av de mest 
bekymmersamma områdena i den juridiska vetenskapen. Han konstaterar att regleringen 
av allmänningen egentligen ”… äro gömda på den äldsta rättshistoriens svåråtkomliga 
område.” Men: ”På lagkommissionens tid såväl som senare kände man, att en tvistefråga 
var ur världen, när en allmänning blivit skiftad.”68 

Initiativtagare till storskiftet 1749, var lantmäteriets chef, Jacob Faggot. I en förordning 
från 1757 visades hur planen skulle genomföras. I denna angavs att varje gård i 
fortsättningen skulle få ha högst fyra tegar per åker.  

Syftet med storskiftet var att samla de små och utspridda ägodelarna till ett fåtal större 
åkrar per gård för att effektivisera de enskilda brukningsenheternas produktion. Men 
storskiftet blev ingen framgång och det var inte förrän efter att laga skiftet (med början 
1827) hade genomförts som den gamla byaorganisationen försvann. 

I och med skiftesreformerna förändrades situationen för vägarna på landsbygden. När de 
smala tegarna slogs ihop till större enheter, en process som helt förändrade de medeltida 
byarna med husen samlade efter en bygata och ägorna utspridda runtom, blev förstås 
många av de gamla vägarna inte längre brukbara. Istället för att ligga på oskiftad mark, 
men med anslutning till allas tegar och därigenom betjänande alla markägarna, kom 
vägen ibland att hamna så att den bara var till nytta för ett fåtal. Genom en förordning 

                                                 
66 Petterson, Olai, Granér, Larsson; Se även Nationalencyklopedin ”Skifte” för en komprimerad 
sammanfattning 
67 Schalling, Erik ”Allmänningar” i Minnesskrift ägnad 1734 års lag. (Av jurister i Sverige och Finland den 
13 december 1934, 200-årsdagen av Riksens ständers beslut), del II, Stockholm 1934, s 382 
68 Schalling, s 382 
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1850 stadgades att i de fall där skiftesreformerna skapade en situation där nya vägar var 
nödvändiga så skulle byns fastighetsägare gemensamt bekosta den nya dragningen.69 
 
Enligt lantmätaren, författaren och professorn Barbro Julstad är således de enskilda 
vägarnas fysiska dragning och plats inte bara en rest av forna tiders sätt att sköta 
gemensam egendom: ”Det finns många samfällda - enskilda vägar - som har sina 
rättsliga ursprung från skiftestiden och som fortfarande används aktivt som enskilda 
vägar. Det finns naturligtvis också sådana som spelat ut sin roll eller aldrig tagits i bruk 
men som ändå rättsligt existerar fortfarande.”70 En följd av detta är att vissa vägar som 
fortfarande finns utritade på kartor från skiftesreformerna juridiskt tillhör den samfällda 
gruppen som då hade nyttjanderätten till vägmarken – detta trots att samfälligheten 
kanske inte ens existerar. 
 
Men inte bara vägarna plats i landskapet förändrades av skiftesreformerna. Under 1800-
talet förefaller det ha rått stor oklarhet om vilka regler som egentligen skulle gälla för 
enskild väghållning. Närhetsnyttoprincipen, det vill säga att de närmast berörda skulle 
bekosta bygga och underhålla, var en väl etablerad och sekelgammal utgångspunkt. Men 
källorna berättar om många tvister och oklarheter. I olika län tillämpades reglerna olika. 
Ibland avgjordes tvister mellan enskilda väghållare på samma administrativa sätt som för 
de allmänna vägarna, av länsstyrelsen, och ibland av domstol som tvistemål mellan 
enskilda. Staten försökte 1828, som omtalades ovan, klarlägga rättsläget och slog fast att 
domstolarna skulle avgöra tvister. Det vill säga att man försökte etablera en praxis som 
innebar att enskild väghållning var en privat angelägenhet mellan inblandade 
fastighetsägare.71 
 
Men trots statens ingripande var rättsläget oklart. Lagutskottet anförde vid 1885 års 
riksdag att reglerna var ”… varken nog omfattande eller tillräckligt bestämda för 
ordnande av skyldigheten att bygga och underhålla utfarts- och byvägar.” Utskottet 
menade vidare att de enskilda vägarnas betydelse hade ökat under andra halvan av 1800-
talet – ”med vår tids höjd anspråk på bekväma och lätta kommunikationer”.72 Frågan togs 
sedermera upp på riksdagen 1894 och behandlingen ledde småningom till den första 
explicita lagstiftningen om enskilda vägar – lagen den 5 juli 1907 om enskilda vägar på 
landet. 
 
Jag tolkar situationen så att skiftesreformerna ledde till att den gamla organisationen för 
att hantera de enskilda vägarna försvagades eller försvann. Byaordningen och byalaget 
hade förlorat sin makt. Gradvis under 1800-talet gick det upp för staten att man saknade 
en huvudman för de enskilda vägarna.  

                                                 
69 Schalling, Erik Utredning angående väghållningsbesväret i städerna, Stockholm 1932. Bilaga till 
Betänkande med förslag till lag om allmänna vägar och lag vägdistrikt, m.m. Avgivet av 1929 års 
vägsakkunniga, Stockholm 1932 (SOU 1932:21), s 80 
70 Mailväxling med Barbro Julstad 
71 Kungl. Maj:s skrivelse 17 april 1828 – anförs i Schalling, Erik Utredning angående väghållningsbesväret 
i städerna, Stockholm 1932. Bilaga till Betänkande med förslag till lag om allmänna vägar och lag 
vägdistrikt, m.m. Avgivet av 1929 års vägsakkunniga, Stockholm 1932 (SOU 1932:21), s 80. Jag vill också 
tacka Stig-Ove Wisberg som skickat mig en inscannad kopia: 
http://www.wisberg.se/wisberg.se/lagar.htm 
72 Schalling, Erik Utredning angående väghållningsbesväret i städerna, Stockholm 1932. Bilaga till 
Betänkande med förslag till lag om allmänna vägar och lag vägdistrikt, m.m. Avgivet av 1929 års 
vägsakkunniga, Stockholm 1932 (SOU 1932:21), s 81 
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Analys: Bondesamhällets vägar som Ostromsk 
allmänning 
Det centrala i en analys av de allmänna respektive de enskilda vägarna utifrån ett 
perspektiv inspirerat av Elinor Ostrom, är om det har funnit något reellt brukarinflytande 
och någon organisation där brukarna kunna samordna sig och frågan om statens 
inställning till brukarnas delaktighet. Jag använder Ostroms åtta kriterier som 
utgångspunkt för min analys.  

Allmänna vägar som gemensam resurs 
Först en repetition av Ostroms kriterier: 
 

1. Avgränsning: en tydligt avgränsad resurs/en tydligt avgränsad grupp av brukare 
2. Rättvisa: rättvis fördelning av arbetsinsatser och nytta 
3. Regler: regler ska utformas med brukarinflytande 
4. Övervakning: regelövervakning ska vara möjlig 
5. Straff: straff ska kunna utmätas för missbruk av resurserna 
6. Konfliktlösning: arenor för snabb konfliktlösning 
7. Myndigheter: myndigheterna ska erkänna brukarnas rätt till resursen och rätt att 

organisera sig 
8. Delaktighet: resursen ska ingå i ett system med flera olika nivåer. 

 
I medeltidens vägväsende, och i 1734 års lag, fanns ingen tydlig gräns mellan allmän och 
enskild väg. Men lagstiftningen pekade ut de jordägande bönderna som den grupp som 
var ansvarig för den allmänna vägens hållande i laggillt skick. Vägbördan var kopplad till 
fastigheten, till marken och proportionell mot varje jordägares innehav. Den som hade 
mera mark fick större ansvar. De allmänna vägarna har, alltsedan landslagens tid på 
1350-talet, och definitivt från och med lagen 1734, betraktats som ett ”allmänt besvär, en 
”fastighetsskatt” att erläggas av varje jordägare i proportion till markarealen 
 
Min hypotes är att staten i praktiken pekade ut två olika sätt att hålla allmän väg beroende 
på om den allmänna vägen låg på byamark eller inte. När den låg inom byns område 
betraktades vägen som en privaträttslig angelägenhet. Om den låg utanför byns 
territorium blev vägen en offentligrättslig fråga. I 1734 års lag var detta tydligt genom de 
olika kapitel där regler om allmän väghållning placerades – Byggningabalkens kapitel 4 
respektive 25.  
 
För de allmänna vägar som jag kallat ”by-allmänna” fanns en väl avgränsad grupp 
brukare av en väl avgränsad resurs. Dessutom argumenterar jag för att denna grupp 
brukare hade en formell sammanslutning och en styrelse i byalaget som följde reglerna i 
byaordningen. För dessa allmänna vägar är det troligt att brukarna upplevde att reglerna 
var rättvisa och att de kunde påverka reglerna. I alla fall i någon mening. Det var samma 
urgamla regler som gällde för all annan samförvaltning av byns gemensamma resurser. 
Rättvisan i detta samanhang ska inte förstås som någon form av upplevd jämlikhet, utan 
om en riktig fördelning mellan arbetsinsatser och användande av resursen. Rättvisan 
byggde som sagts på husbehovet. Den med stor del i byn fick bidra med mera arbete och 
fick också ta ut mera av resursen. 
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De by-allmänna vägarna byggdes och underhölls enligt den princip jag tidigare kallat 
närhetsnyttoprincipen. Det förefaller ha uppfattats som logisk och legitimt så länge den 
långväga trafiken, genomfartstrafiken av andra än de närmast boende, inte var av särskilt 
intensiv.  
 
För de allmänna vägarna utanför byns domvärjo, de ”nationsallmänna” var gruppen 
brukare större och mera splittrad. Resursen i sig var också mera diffus och den direkta 
nyttan av vägen avtog med avståndet till byns direkta ansvar. Detta visades sig genom 
indelningen i olika klasser av nationsallmänna vägar: länsvägar, häradsvägar och 
sockenvägar. De olika vägklasserna skulle förvaltas (byggas och underhållas) av olika 
grupper: de jordägande i länet, häradet och socknen. Detta innebar att varje enskild 
lantbrukare var med i tre olika ”vägsammanslutningar” på tre olika nivåer. Men en viktig 
sak att notera är att dessa sammanslutningar inte var reellt bildade organisationer där 
väghållarna hade inflytande. De var, för att använda ett modernt ord, en slags virtuella 
organ.   
 
De nationsallmänna vägarna skulle även de byggas och underhållas enligt 
närhetsnyttoprincipen. Men för dessa vägar var närhetsnyttan inte lika tydlig och 
avtagande i takt med vägens klassning allt längre bort från byns område – socken-, 
härads- respektive länsväg. Men fram till ungefär i mitten av 1700-talet verkar även 
närhetsnyttoprincipen för skötseln av de nationsallmänna vägarna ha uppfattats som 
logisk och legitim av väghållarna. Men legitimiteten eroderades gradvis. På grund av att 
byalaget och byaordningen försvagades i takt med skiftesreformernas genomförande och 
beroende på ökad handel och industrialisering blev kopplingen mellan väghållarnas 
närhetsnytta och deras skyldigheter allt mindre självklar. Allt fler ville använda de 
allmänna vägarna, men jordägarna var den brukargrupp som fick betala.  
Vad gäller de nationsallmänna vägarna kan man tydligt se en krock mellan två olika 
logiker. Vägarna var utpekade som nyttiga för en större krets än de närmaste 
jordbruksfastigheterna. Men de skulle fortfarande byggas och underhållas enligt 
närhetsnyttoprincipen, av just dessa närboende jordbrukare. Med hjälp av Elinor Ostroms 
kriterier har det varit möjligt att tydliggöra denna konflikt mellan urgammalt skick och 
bruk och en ny tids ändrade förutsättningar.  
 
Även vad gäller Ostroms kriterier 4-8 gäller olika förutsättningar för de by-allmänna 
respektive de nationsallmänna vägarna. De som låg på byamark hade byalaget och 
byaåldermannen som instans för övervakning, straffsatser reglerade i byaordningen och 
byastämman som primära arena och första instans för konfliktlösning. Om min tolkning 
stämmer, var byalaget en erkänd huvudman för de by-allmänna vägarnas förvaltning. 
Staten erkände brukarnas rätt till vägen och deras organisation. Man kan till och med säga 
att staten tog allt detta för givet. Slutligen är det klart att de by-allmänna vägarna var en 
väl integrerad del i det svenska vägväsendet. Men över tid förändrades detta. Man kan 
säga att tiden från mitten av 1700-talet fram till 1891-års lag är en period då ansvaret för 
denna typ av allmän väg var otydligt. 
 
De nationsallmänna vägarna utanför byns område skulle övervakas av landshövdingen 
och hans underlydande och straffen för bristande underhåll utmättes av tings- och 
häradsrätt. Några andra arenor för konfliktlösning fanns inte vad jag kan förstå. 
Gränsdragningstvister och bråk mellan byar, socknar, och härader var vanliga. 
Vägdelningarna var komplicerade och tog lång tid. Relationen mellan vägnytta och 
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vägbesvär var otydlig för de nationsallmänna vägarna. Det var problematiskt att 
upprätthålla en regel om ansvar baserat på närhetsnyttoprincipen, som fungerade relativt 
bra för de by-allmänna vägarna, när den upplevda nyttan av resursen inte var uppenbar 
för den grupp som skulle förvalta vägen.  

Enskilda vägar som gemensam resurs 
För bondesamhällets enskilda vägar, i den mån det går att särskilja dessa från dem som 
jag ovan kallat by-allmänna, gäller Ostroms kriterier fullt ut. De enskilda vägarna 
förvaltades som en gemensam resurs av de närmaste brukarna enligt regler i 
byaordningen, byns stadgar, och övervakningen skedde genom byalagets försorg. Straff 
utmättes av byaåldermannen och konflikter löstes inom byn. Det var markägarna själva 
som genom privaträttsliga avtal skulle komma överens om byggande och underhåll. 
Staten lade sig inte i detaljerna hur detta sköttes. Men en fascinerande iakttagelse är att 
staten, eller rättare sagt kungen och centralmakten, mycket tidigt, redan på 1200-talet, 
förefaller ha uppmärksammat behovet av reglering av vägfrågan. Den som ville bygga 
väg och kunde påvisa nyttan med vägen fick också ”vitsord” – det vill säga kunde 
åberopa centralmaktens stöd och maktapparat för sin sak. Man kan säga att Ostroms sista 
två kriterier – att staten (centrala myndigheter) ska erkänna brukarnas rätt till 
organisering och att resursen (vägen) är väl integrerad i ett system med olika nivåer – var 
förvånande väl tillgodosedda i Sverige redan för 600 år sedan.  
 
Centralmakten gav den enskilda väghållningen stöd, men man var samtidigt noga med att 
skriva in reglerna för de enskilda vägarna i lagens privaträttsliga kapitel. Detta gäller för 
både landskaps- och landslagarna samt i 1734 års lag. Att de enskilda vägarna sågs som 
en privaträttslig domän påverkade den historiska utvecklingen mycket starkt. När hela 
vägväsendet gradvis förändrades och vägarna, alla vägar, blev mer och mer ”allmänna”, 
hamnade de rent enskilda vägarna utanför lagstiftarens blick. När trafiken av många olika 
anledningar ökade successivt blev närhetsnyttan som princip för vägansvar allt mera 
ifrågasatt. Vägarna ”församhälleligades” och ansvaret flyttades upp och blev till slut 
baserat på nationsnyttoprincipen. Men detta gällde inte för de enskilda vägarna. 
 
Min slutsats är att samtidigt som de olika typerna av allmänna vägar allt mera kom att 
hanteras som nationsnyttiga – det vill säga kom att hamna allt längre från de närmaste 
brukarna – så glömdes de enskilda vägarna bort. Lagstiftaren tog för givet att det fanns ett 
självklart sätt att förvalta dessa och en självskriven styrelse i byalaget. Men 
samhällsutvecklingen skulle visa sig också påverka de enskilda vägarna och staten fick i 
början av 1900-talet anledning att sätta enskild väghållning i fokus för specifik 
lagstiftning. Mera om denna process nedan. 

Industrisamhällets vägar: 1850-tal – 2000-tal 

1891 års lag om allmänna vägar på landet  
Det allmänna vägväsendets organisering före 1891 års lag hade, som visats, gamla anor. 
Det var baserat på en agrar logik där små självförsörjande enheter var utgångspunkten. I 
och med att industrialiseringen tog fart under slutet av 1800-talet uppfattades denna logik 
som överspelad och otidsenlig. Industrialisering och modernisering förstärkte effekterna 
av de redan nämnda successiva skiftesreformerna. 
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För det första blev jordbruket mera inriktat på marknaden och behovet av transporter 
utanför det absoluta närområdet ökade. För det andra växte en industri upp som krävde 
vägar för sina råvaror och färdiga produkter. De väghållningsskyldiga jordbrukarna kom 
att se vägtungan som orättvis eftersom de nytillkomna industrierna inte behövde betala 
för vägarna de använde. För det tredje betydde järnvägens framväxt att behovet av vägar 
ökade eftersom gods och passagerare måste färdas till och från stationerna. För det fjärde 
innebar järnvägens dragning att befolkning och näringsliv koncentrerades i anslutning till 
järnvägsnätets noder.73  
 
Vid varje riksdag under hela 1800-talet togs frågan upp utan resultat. År 1876 tillsattes en 
kommitté för att utreda frågan men en proposition kom först elva år senare. Den föll i 
första kammaren. Efter 20 motioner mellan åren 1890 och 1891 kom så till slut ett förslag 
på ny väglag som godkändes av riksdagen. Lagen började gälla 1895. 
 
I lagen från 1891 sammanfördes de äldre vägkategorierna till två. Allmänna vägar var nu 
landsväg och bygdeväg, som skulle vara sex respektive 3,6 meter bred. Landsväg var den 
viktigaste och den av tydligast allmänt intresse. Bygdevägen var en sammansmältning av 
de tidigare kategorierna socken- respektive häradsväg och till den räknades numera också 
väg till kyrka. I lagen togs den tidigare kategorin kvarnväg bort från de allmänna vägarna. 
Vägen till kvarn skulle hädanefter räknas till klassen enskilda vägar. Alla övriga vägar, 
vägarna mellan ägorna i byn, fävägar och så vidare, definierades nu slutgiltigt som 
enskilda. Frågan är om de egentligen någonsin på allvar betraktats som allmänna? 
 
Om 1891 års väglag brukar det sägas att den överförde väghållningen till det allmänna. 
En åsikt som Ove Pettersson och Bo Gustavsson visat var riktig endast i formell mening. 
Det nya i denna Sveriges första egentliga väglag var att ansvaret för väghållningen 
övergick från jordbruksfastigheten till en ny juridisk enhet, de så kallade vägdistrikten. 
Vägdistrikten, eller vägkommunerna som de också kallades, baserades på häradet eller 
del av härad och antalet blev 379 stycken. En vägstyrelse tillsattes att leda varje 
vägdistrikt/vägkommun. Den tidigare flexibiliteten som låg i att länsstyrelsen kunde peka 
ut väghållare tvärs över sockengränserna upphörde härmed. Vidare infördes en vägskatt 
att betalas i pengar för de grupper som tidigare stått utanför väghållningen. Nu kunde 
industrin fås att bekosta vägarna. Vägstyrelsen förvaltade genom sin vägkassa de skatter 
som betalades in samt det nytillkomna statsbidraget för vägunderhåll (10 % av beräknad 
kostnad).  
 
Men trots att vägdistriktet nu var huvudman för väghållningen avskaffades inte 
naturaunderhållet. Jordbrukarna fick inte möjlighet att betala vägskatten kontant utan 
skulle även i fortsättningen underhålla vägarna enligt det gamla sättet. Det är slående hur 
lagen försökte balansera två skilda logiker – den agrara, lokala med naturaunderhåll och 
intresseprincip, tolkad som att jordbruket fortfarande hade störst nytta av vägarna, 
respektive den industriella och regionala/nationella med vägskatt, där även andra 
näringars nytta av vägarna erkändes. Många av de gamla problemen inom vägväsendet 
togs med in i 1900-talet. Bland annat fanns de komplicerade vägdelningarna kvar.  
 
Att underhållet delades upp i skilda lotter kom att uppfattas som ett stort problem i slutet 
av 1800-talet och ännu mer under 1900-talets första decennier genom både bilismens 
                                                 
73 Se Westlund, Hans Kommunikationer, tillgänglighet, omvandling. En studie av samspelet mellan 
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framväxt och industrins ökande krav på en uniform vägstandard. Delningen i väglotter 
medförde att olika vägavsnitt underhölls olika noggrant och vid olika tillfällen. Det var 
inte förrän under 1920-talet och definitivt 1934 då vägkassan gavs rättighet att helt överta 
underhållet som problemen försvann. Då kunde också intäkterna från bilskatten direkt 
föras till väghållningen och ge ett standardiserat resultat.74 
 
En annan problematisk aspekt var vägkommunens och vägstyrelsens dubbla roll som 
instans för de väghållningsskyldigas inflytande och som faktisk utförare av vägunderhåll 
bekostat av vägkassan. I ett efterhandsperspektiv är det lätt att hålla med Ove Pettersson 
när han skriver:  
 
”I princip skulle vägkassan kunnat ta över direkt och man skulle ha sluppit bl. a. 
uppskattning, värdering, gradering, delning, samt naturligtvis åtskilliga paragrafer i 
väglagen. Visserligen hade väghållningen sannolikt till en början blivit något dyrare och 
vägstyrelsernas uppgifter flera, men vägarna hade blivit bättre underhållna och det hade 
otvivelaktigt förenklat åtskilligt. Redan 1895 fanns således den apparat som krävdes för 
att överta allt underhåll av de allmänna vägarna genom vägkassa och vägstyrelse, 
problemet var att man också tvingades behålla den gamla.”75  
 
Kritiken mot väglagen blev stark. Redan innan den började gälla 1895 kom motioner om 
förändringar och fram till 1914 väcktes 130 motioner i riksdagen syftande till att 
omfördela väghållningsansvaret.76 När lagstiftaren 1921 öppnade möjligheten för 
vägstyrelsen att ta över hela verksamheten i egen regi fanns det utrymme till en 
genomgripande strukturell förändring utan att lagen behövde skrivas om. I mitten av 
1920-talet hade mera än hälften av alla vägdistrikt tagit över, 1928 återstod 72 och 1930 
var det endast 12 distrikt som fortfarande följde den gamla naturaprincipen.77  
 
Vägfrågan var som synes i allra högsta grad uppe på den politiska dagordningen. Men 
före massbilismen och intresseorganisationer som Svenska vägföreningens intåg på 
arenan formulerades vägfrågan främst i termer av rättvisa mellan olika väganvändare i 
fördelningen av vägtungan.  
 
År 1934 kom en ny väglag vars viktigaste förändring var att naturaväghållningen formellt 
upphävdes. Något som de facto redan hade skett. Ansvariga för landsbygdens vägar blev 
vägdistrikten under ledning av Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och städerna fick 
ansvar för sina allmänna vägar. Intresseprincipen hade omtolkats så att de närmast 
berörda inte längre ansvarade för de allmänna vägarna. Men fortfarande tolkades intresset 
som lokalt eller regionalt. Det dröjde dock inte länge innan vägintresset formulerades 
som ett nationellt ansvar. 
 
År 1944 förstatligades de allmänna vägarna i Sverige och intresseprincipen flyttades 
slutgiltigt upp till en samhällelig nivå. Nu var det hela rikets gemensamma skyldighet att 
hålla väg i laggillt skick.  
 

                                                 
74 Se Blomkvist, Pär Den goda vägens vänner 2001 – samt där anförda referenser 
75 Pettersson (1988) Byråkratisering eller avbyråkratisering…,s 37 
76 Gustavsson (1987) ”Hur vägarna blev en kollektiv nyttighet”, s 93 
77 Edén. SVF tskr 1939:1, s 78-79 
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Efterkrigstiden tar jag inte upp här. Men man kan nämna några generella drag som 
påverkade hela vägväsendet, inklusive de enskilda. År 1959 lades Vägplan för Sverige 
fram och antogs av en enig Riksdag. Vägplanen var initierad av Svenska vägföreningen 
och blev en stor framgång för denna intresseorganisation. Nu var marken jämnad för 
massbilismens inträde. I och med den så kallade Vägplan 70 drogs även städerna in i en 
vägplanering anpassad till bilen. Under efterkrigstiden har dessutom Vägverkets roll 
förändrats – från stark systembyggare och centralbyråkrat över en period av fokus på 
medborgarinflytande till en delmyndighet i det nya trafikslagsövergripande Trafikverket 
(2010).  

1907 års lag om enskilda vägar på landet 
Skiftesreformerna, men också de fyra skäl som angetts ovan för uppkomsten av 1891 års 
väglag för de allmänna vägarna låg också bakom 1907 års lag om enskilda vägar. De 
enskilda vägarna påverkades av samma samhällsekonomiska, demografiska och politiska 
förändringar. Kort sagt innebar industrialisering, urbanisering och demokratisering att det 
enskilda vägväsendet också tvingades till förändring. 
 
För det första, och med en repetition av det redan anförda, blev jordbruket, efter det laga 
skiftet, mera inriktat på marknaden och behovet av transporter utanför det absoluta 
närområdet ökade. För det andra växte en industri upp som krävde vägar för sina råvaror 
och färdiga produkter. För det tredje betydde järnvägens framväxt att behovet av vägar 
ökade eftersom gods och passagerare måste färdas till och från stationerna. För det fjärde 
innebar järnvägens dragning att befolkning och näringsliv koncentrerades i anslutning till 
järnvägsnätets noder. Järnvägsutbyggnaden förde också med sig krav på en stramare 
organisation runt de enskilda vägarna ur ett annat, mera jordnära perspektiv. Där 
järnvägen drogs fram uppstod korsningar mellan enskild väg och järnväg. Problemet var, 
enkelt utryckt, vem som skulle ansvara för denna korsning. Var det SJ eller den enskilda 
väghållaren? Staten och SJ behövde en klart definierad motpart i dessa förhandlingar.  
 
Men, som jag redan varit inne på, bidrog också den förvirring som rådde om rättsläget. 
Som analyserades ovan hade skiftesreformerna påverkat de hävdvunna metoderna att 
hantera enskilda vägar. När det nu sedan länge inte fanns några tegskiftade byar var det 
svårt att upprätthålla en fördelning av vägbördorna som inte alls passade ihop med nya 
bebyggelseformer. Den gamla principen att de som närmast berördes av vägen också 
skulle sköta den, hade blivit svår att tolka.78 Dessutom, och kanske viktigast hade 
byalagets självskrivna roll som byns verkställande styrelse kraftigt försvagats. 
Ett flertal lagförslag utarbetades innan lagen från 1907 antogs. De finns bevarade på 
riksarkivet i de så kallade konseljakterna.79 För rapportens syfte är det inte meningsfullt 
att gå igenom alla de olika argument och förslag som fördes fram för att lösa frågan om 
den enskilda väghållningen. Men ett intressant arkivfynd förtjänar ändå att lyftas fram. 
 
Det är ett förslag till lag om enskilda vägar som presenterades av speciellt tillkallade 
sakkunniga (vilka anges inte) inom Jordbruksdepartementet. Texten är ett färdigt 
                                                 
78 Betänkande med förslag till lag om enskilda vägar m.m. Avgivet av 1935 års vägsakkunniga, SOU 
1938:23, s 45-46. Liknande anförs i Schalling, Erik Utredning angående väghållningsbesväret i städerna, 
Stockholm 1932. Bilaga till Betänkande med förslag till lag om allmänna vägar och lag vägdistrikt, m.m. 
Avgivet av 1929 års vägsakkunniga, Stockholm 1932 (SOU 1932:21), s 81-82 
79 Konseljakter angående lag om enskild väghållning innan 1907 års lag: Jordbruksdepartementet, 
Konseljakter (Riksarkivet): 1904-11-11, nr 26; 1907-03-08, nr 36; 1907-05-31, nr 46; 1907-07-05, nr 1 



 

 51

lagförslag omfattande 21 paragrafer. Många stycken i lagförslaget liknar formuleringar 
som sedan kom att ingå i den antagna lagen 1907. Jag har inte gjort en systematisk 
jämförelse, men vill rikta ljuset på ett resonemang som fördes i paragraf 6. 
I lagförslaget stadgades att de väghållningsskyldiga skulle, om någon medlem i 
samfälligheten/gruppen av väghållare så önskade, utse en ”viss man” med uppgift att 
hålla uppsikt över väghållningen. Man ville alltså ge möjlighet at utse en vägfogde. 
Denne befattningshavare skulle, enligt förslaget, utses för en period om tre år i sänder, 
genom omröstning och vid lika röstetal, genom lottning. Vägfogden (detta ord användes 
inte) skulle på uppdrag av de väghållningsskyldiga, eller om han själv så önskade, kunna 
kalla till sammanträde ”… för rådplägning om deras gemensamma angelägenheter och 
söka förmå dem att förena sig i frågor, om hvilka stridighet yppas.” Den förtroendevalda 
skulle också utöva uppsyn över vägunderhållet ”… samt tala i mål som angå fullgörandet 
av de väghållningsskyldigas förpliktelser.”80 
 
Att jag redogör för de sakkunnigas resonemang är för visa på att lagstiftaren funderade 
över i vilken form de enskilda vägarna skulle hållas i laggillt skick. Man insåg 
uppenbarligen att även om vägdelning gjordes, och var och en fick sin väglott att 
underhålla in natura, så krävdes någon form av samordning. Man ville inte gå så långt 
som att bestämma att en styrelse skulle bildas, men i förslaget från 1904 försökte man 
skapa ett sorts mellanting mellan en formellt bildad vägförening med styrelse och den 
helt individualiserade som kunde bli följden av vägdelningen – individualiserat 
vägunderhåll var, som nämnts, den modell som användes för de allmänna vägarna enligt 
1891 års lag. Vad gällde de enskilda vägarna insåg man antagligen att det skulle behövas 
en viss grad av gemensamhetssystem. Men man ville inte gå för långt i lagens krav. I så 
fall kunde den enskilda väghållningens privaträttsliga karaktär utmanas. Som kommer att 
visas sig utelämnades alla detaljer om gemensam organisation i den slutgiltiga lagen från 
1907. Där stadgades enbart att väghållarna endera kunde sköta vägen individuellt efter 
vägdelning eller att de kunde göra det gemensamt. Några detaljer för 
gemensamhetsförvaltandet gavs inte. 
 
Det faktiska lagförslaget, förarbeten och diskussioner inför lagen om enskilda vägar från 
1907 finns bevarade i Riksdagens protokoll. Det gjordes alltså ingen speciell utredning av 
sakkunniga, utan man samlade ihop de olika diskussioner som förts sedan en längre tid 
(se ovan). I protokollet går man noggrant igenom de rättsliga instanserna, främst Högsta 
domstolens, tidigare invändningar mot lagstiftning inom enskild väghållning. Där 
redovisas också remissinstansers åsikter och de tidigare lagförslagen och utredningarna 
inom området.81 
 
Jordbruksdepartementets chef, statsrådet Alfred Petersson, gick igenom de olika motioner 
till riksdagen som hade tagit upp frågan om den enskilda väghållningen. Med början 1867 
hade frågan varit uppe vid varje riksdag. Det återkommande argumentet var dels att stor 
oklarhet rådde om vilka vägar som skulle anses vara enskilda och dels vilka som skulle 
anses vara väghållare. Många motionärer föreslog också att man borde skilja på byvägar 
som ledde in till och ut från byn, och de byvägar som bara brukades av några fastigheter 
inom byn. Tillfartsvägarna skulle kommunen ansvara för och vägarna inom byn skulle 
alla byns fastighetsägare förvalta. Men motionärerna fick varje gång avslag. Oftast 
                                                 
80 Jordbruksdepartementet, Konseljakter (Riksarkivet): 1904-11-11, nr 26, § 6 
81 Bihang till Riksdagen protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1907. Kungl. Maj:ts propositioner 
84-106. Om enskilda vägar och lagen om enskild väghållning: Proposition N:o 88 
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berodde avslaget på att man inte ville gå in med lagstiftning på ett område som 
betraktades som privaträttsligt. Respekten för det fria kontraktet mellan privatpersoner 
och tron på byalaget hindrade att frågan löstes.  
 
I den antagna lagen från 1907, som alltså inte gällde enskilda vägar i städerna, infördes 
två nyheter. Dels rätten för en privat fastighetsägare att i vissa fall få dra enskild väg över 
annans mark och dels en lagstadgad rätt att tvångsvis få till stånd en vägsamfällighet för 
att bygga och underhålla vägen. Kravet var att vägen skulle vara av ”stadigvarande nytta” 
för en eller flera fastigheter.82 
 
Om man som ovan beskriver 1907 års lag som innehållandes två nyheter är det dock en 
sanning med modifikation. Kanske är det mera rätt att säga att lagen för första gången 
tydligt och klart uttalade vad som hade legat till grund för urgammal sed inom 
hanteringen av enskilda vägar. Jag vill påminna om de regler som gällde i landskaps- och 
landslagarna: I Upplandslagen från 1200-talet sades: ”Tarva byamän själva broar, andra 
än dem som till allmän väg höra då vill en bygga och annan ej, då gives den våld och 
vitsord, som bygga vill.” I Västgötalagen från samma århundrade stadgades om vägar 
(led), gärdesgårdar och broar samt om tillåtelse (vitsord) för den som ville bygga en 
utfartsväg från den egna fastigheten över annans tomt. Magnus Erikssons landslag, 1350 
(och likalydande i Kristoffers landslag, 1450-tal) innehöll en liknande bestämmelse: ”Nu 
vilja bönder gata genom by lägga, det må de saklöse göra, om dem själva åsämjer.” I 
landslagarna fastslogs också rätten för en lantbrukare som för första gången bebyggde sin 
tomt att använda annans mark till farväg såtillvida att ersättning i jord utgick som 
kompensation: ”så att jämnt är gent jämno”.83 
 
Men, nyhet eller ej, den nya lagen gav ett starkare vitsord för en fastighetsägare som 
kunde visa på nyttan med vägen. Det vi såga stöd i sin sak från högre instans. I 1907 års 
lag om enskilda vägar gällde följande: 
 
”Enligt 1907 års lag om enskilda vägar å landet… äger fastighet bygga väg, som för 
fastighetens ändamålsenliga brukande är av synnerlig vikt, över annan fastighets område 
ävensom begagna redan anlagd dylik väg mot ersättning. Är väganläggningen av nu 
beskriven betydelse för flere fastigheter, skola de gemensamt deltaga däri. Likaså skall 
väg, som prövas vara av stadigvarande nytta för flere fastigheter, av dem gemensamt 
underhållas. Skyldigheten att bygga eller underhålla väg skall i så fall fördelas mellan 
fastigheterna med hänsyn till den omfattning, vari de beräknas komma att begagna sig av 
vägen, dock att den, som icke fordrat vägen, icke får åläggas större andel än som svarar 
mot den nytta, hans fastighet genom vägen beredes.”84 
 

                                                 
82 Schalling, Erik Utredning angående väghållningsbesväret i städerna, Stockholm 1932. Bilaga till 
Betänkande med förslag till lag om allmänna vägar och lag vägdistrikt, m.m. Avgivet av 1929 års 
vägsakkunniga, Stockholm 1932 (SOU 1932:21), s 81 
83 Schalling, Erik Utredning angående väghållningsbesväret i städerna, Stockholm 1932. Bilaga till 
Betänkande med förslag till lag om allmänna vägar och lag vägdistrikt, m.m. Avgivet av 1929 års 
vägsakkunniga, Stockholm 1932 (SOU 1932:21), s 79-82 
84 KÄLLA: Advokaten: tidskrift för Sveriges advokatsamfund, s 886-887, 1922.  
Internet: http://runeberg.org/display.pl?mode=facsimile&work=advokaten&page=0886 – Inskannade 
originaldokument i ”Projekt Runeberg”. Artikeln i Advokaten diskuterar och kommenterar juridiken runt 
väghållningen med utgångspunkt i 1907 års lag och de därefter antagna lagarna. 
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När nu den enskilda väghållningen för första gången fick en egen lagstiftning så 
framkommer en intressant skillnad gentemot de allmänna vägarna. Det är den skillnad i 
beräkning av vägnytta som redan antytts. För de enskilda vägarna beräknades andelstalet, 
det vill säga den del av vägbesväret som varje fastighet skulle stå för, utifrån den faktiska 
nytta fastighetsägaren kunde beräknas ha av att vägen byggdes och hur mycket varje 
fastighetsägare kunde tänkas använda vägen: Det var alltså inte fråga om ett andelstal 
schablonmässigt baserat på fastighetens bärighet/storlek – dagens taxeringsvärde – vilket 
var normen för de allmänna vägarna. Dessutom stadgades att den fastighetsägare som 
krävde att vägen byggdes inte kunde tillskrivas större andelstal/väglott än som svarade 
mot den faktiska nytta som han eller hon hade av att använda vägen. Man kunde inte 
tvingas att betala mera, bara för att man initierade väganläggningen. 
 
I § 10 stadgades att: ”Delaktigheten i vägs byggande och underhåll skall, där ej de 
väghållningsskyldige annorledes åsämjas, genom vägdelning så bestämmas, att enhvar af 
dem står i ansvar för viss sträckning å marken.” (min understrykning) 
 
Som synes innehöll lagen en valmöjlighet. Endera bildade väghållarna en speciell 
gemensamhetsorganisation som skötte förvaltningen eller också genomfördes en 
vägdelning som gav var och en, en egen väglott att ansvara för individuellt. Några 
speciella regler för hur denna samfällighet skulle fungera angavs dock inte.  
 
Lagens möjlighet att bilda en formell samfällighet bör inte ses som något helt nytt i 
lagstiftningen runt de enskilda vägarna. Min tolkning är att lagens möjlighet att bilda ett 
organ för gemensam väghållning ska ses som en ersättning för den försvagade eller 
försvunna byastämman. Tidigare lagar hade tagit för givet att det fanns ett organ som tog 
hand om samfällt förvaltande, vare sig det var vägar, fäbodar, slåtter eller skörd på 
gemensamhetsbrukad egendom. Man kan tolka fåordigheten runt 
samfällighetsorganisationen i 1907 lag som ett tecken på att lagstiftaren fortfarande tog 
för givet att bönderna/väghållarna själva hade kunskap och forum för att sköta 
gemensamma resurser som de enskilda vägarna – att byalagen i någon mening trots allt 
ännu levde kvar, i alla fall i lagstiftarens föreställningsvärld.85 

1926 års lag om enskilda vägar 
Nästa lag inom enskild väghållning kom 1926. Denna kompletterade lagen från 1907. I 
förarbetena till lagen 1926 (SOU 1923:13) försökte man definiera vad som skulle utgöra 
grund till indelning i allmän respektive enskild väg. Man utgick från den gällande lagen 
om allmänna vägar från 1891och konstaterade snabbt att vägklassningen enbart var ett 
administrativt beslut, som i många fall inte hade något att göra med hur nyttig eller 
onyttig vägen var för det allmänna: ”… väg kan vara för den allmänna samfärdseln nyttig 
och nödig [vara] utan att vara allmän, men också, att vägen kan vara allmän utan att vara 
för den allmänna samfärdseln nyttig och nödig.”86 
 
I den nya lagen om enskilda vägar som kom 1926 upprepades i stort sett föreskrifterna 
från 1907. Nyheten var att lagen också gällde för städerna. I lagen från 1926 förstärktes 
också lagtextens formulering angående bildandet av ett speciellt organ för 

                                                 
85 Det visar till exempel den redan anförda diskussionen vid 1867 års riksdag (se ovan) 
86 SOU 1923:13 Vägkommissionens betänkanden IV. Förslag till lag om enskilda vägar m.m. (Avgivet av 
1911 års vägkommission), Stockholm 1923, s 33 
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gemensamhetsförvaltningen av de enskilda vägarna (§ 11). Men fortfarande var ett 
alternativ att den enskilda vägen sköttes enligt samma princip som de allmänna. Det vill 
säga individuellt av respektive fastighetsägare efter vägdelning. Men väglotten/ 
andelstalet blev i detta fall, som sagts, beräknat på fastighetens faktiska nytta av vägen.87 
Om man valde ett gemensamhetssystem för förvaltningen stipulerade lagen att 
väghållarna skulle utse en styrelse och anta stadgar som gällde för både vägbyggandet 
och underhållet. Beslut skulle fattas på sammanträden där alla väghållningsskyldiga fick 
närvara och där var och en hade rösträtt utifrån sitt andelstal.88 En viktig skillnad mot 
1907 var att den nya lagen inte tog för givet att vägdelning baserad på markinnehav och 
uppdelning i individuella väglotter skulle vara obligatoriskt och det enda alternativet, om 
väghållarna inte kom överens om gemensamt underhåll. Istället gavs nu möjligheten att 
utföra underhållet och utdebitera för vägunderhållet utifrån var och ens andelstal. Man 
var också noga med att poängtera att väghållningsansvaret baserat på vägdelning eller 
andelstal skulle gälla ”vägen i dess helhet.”89 
 
Lagen från 1926 tillförde alltså inget radikalt vad gällde hur vägarnas skötsel skulle 
organiseras, men den visade upp ytterligare en tyngdpunktsförskjutning mot 
samförvaltning. Det var i lagen från 1939 som de verkliga nyheterna kom – eller kanske 
man hellre skulle säga att det var då förvaltningen av de enskilda vägarna hittade tillbaka 
till sina gamla former. 
 
Men även om lagen från 1926 inte tillförde så mycket och även om 
gemensamhetsförvaltningen fortfarande var ett fritt valt alternativ för väghållarna, så är 
det spännande att stanna upp en stund inför hur lagstiftaren tänkte. Jag redovisar därför 
ett kort avsnitt om lagstiftningen runt samfälligheter på en annan av byalagets gamla 
domäner: vattenrätten. 

Inspiration från vattenlagstiftningen om samfälligheter 
I § 32-38 i 1926 års lag redogjordes utförligt för hur väghållarna skulle gå tillväga om 
man valde att sköta vägen gemensamt. Här framkommer en intressant sak. De regler som 
skulle gälla för gemensamhetsförvaltningen hämtades från vattenlagstiftningen. Även 
inför 1907 års lag hade inspiration hämtas från vattenområdet. I diskussionerna inom 
Högsta domstolen, som föregick väglagen, gjordes en hänvisning till dikningslagen när 
det gällde frågan om hur man skulle se på eventuella nytillkomna vägintressenter som 
ville använda sig av en enskild väg.90 Men det var först 1926 som vattenlagstiftningen 
kom att påverka i någon högre grad. 
 
Den svenska vattenrättens kronologi ser ut så här:91 
 
• Landskapslagar (1200-tal ---) 
• Gustav Vasas påbud (1500-tal) 
                                                 
87 1926 års lag (1926:352) om enskilda vägar; 1939 års lag (1939:608) om enskilda vägar: 
Se Bexelius, A. och V. Körlof Väglagarna Stockholm 1965 samt lagtexterna 
88 Lag om enskilda vägar 1926, § 11, 32-38. Se även Bexelius, A. och V. Körlof Väglagarna Stockholm 
1965, s 12-13 
89 SOU 1923:13 Vägkommissionens betänkanden IV. Förslag till lag om enskilda vägar m.m. (Avgivet av 
1911 års vägkommission), Stockholm 1923, 83 
90 Bihang till Riksdagen protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1907. Kungl. Maj:ts propositioner 
84-106. Om enskilda vägar och lagen om enskild väghållning: Proposition N:o 88, s 95 
91 PowerPoint, Länsstyrelsen Örebro ”Vattendomar kontra Miljöbalken?” av Johan Strandberg 
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• Husesynsordningar (1700-tal) 
• Byggningabalk (1734) 
• 1879 års dikningslag 
• 1880 års vattenrättsförordning 
• Vattenlag (1918) 
• Vattenlag (1983) 
• Naturvårdslag (1986 ändr. markavvattning 1992) 
• Miljöbalk (1999) 
 
Den modernare vattenlagstiftningen tog sin början i dikningslagen från 1879. Den gällde 
så kallade defensiva företag – att få bort vatten från åkrarna. Men dess syfte var allt annat 
än defensivt. Staten insåg att uppodlingen av riket krävde kraftfulla åtgärder. I 
dikningslagen fanns föreskrifter för att sätta igång dikningsföretag och regler för 
bildandet av en samfällighet för detta ändamål. Sedan slutet av 1800-talet och fram till 
1960-tal har mellan 30 – 40 000 dikningsföretag satts igång, varav cirka 10 000 kan sägas 
vara aktiva idag. Dessa samfälligheter sorterar numera, precis som de enskilda vägarna, 
under anläggningslagen och lagen om samfälligheter från 1974 (se nedan). 
 
I vattenlagen från 1918, som föregicks av 1880 års vattenrättsförordning, tog lagstiftarens 
sig an de lukrativa vattenföretagen. En självklar orsak var statens vilja att tillgodogöra sig 
vattenkraften för utbyggnaden av elnätet. I denna vattenlag togs bestämmelserna om 
samfällighetsförvaltning in från dikningslagen och förtydligades. 
 
Inom såväl den defensiva som den lukrativa vattenrätten är det helt klart att staten, så att 
säga, uppfattade ett behov av att styra upp regleringen därför att vattenrätten hade blivit 
en nationell angelägenhet. Jordbrukets utvidgning, industrialiseringen och projektet att 
elektrifiera Sverige, gjorde vattnet till en strategisk resurs i samhällsbyggandet.92 
 
Det finns klara paralleller till utvecklingen inom vägområdet Så här skriver till exempel 
Naturvårdsverket i en handbok om dagens vattenlagstiftning: 
 
”Den svenska vattenrätten bygger på ett privaträttsligt system, dvs. att rådigheten över 
vattnet i sjöar och vattendrag är kopplad till ägandet av enskilda fastigheter. Den 
privaträttsligt färgade uppfattningen om rätten till vatten är i Sverige mycket gammal. 
Den kommer till klart uttryck redan i Hälsingelagen från 1300-talet. Där finner man den 
välkända föreskriften att ”den äger vatten som land äger”. Hälsingelagens föreskrift 
kompletterades också med en bestämmelse som medgav att strandägaren fick sälja sin 
rätt i vattnet. Liknande uppfattning kan spåras i Yngre Västgötalagen från senare delen av 
1200-talet och återspeglas i 1734 års lag. Rådighetsbegreppet är detsamma för 
grundvatten. Rådigheten hindrar inte att vattnet enligt gammal sedvanerätt används av 
andra till tvätt, vattenhämtning, vattning av kreatur och liknande. Allemansrätten medger 
att vattnet får användas för bad och båtfart.”93 
 

                                                 
92 Faktauppgifterna från Lennart de Maré, professor i landskapsplanering och chef för Jordbruksverkets 
vattenenhet samt fastighetsråd vid Miljödomstolen. Telefonintervju 24 februari 2010. Tolkningen och 
parallellen till vägväsendet står rapportförfattaren själv ansvarig för. 
93 NATURVÅRDSVERKET (Handbok 2008:5) Vattenverksamheter: Handbok för tillämpningen av 11 
kapitlet miljöbalken, Kapitel 12.1 ”Rådighet över vatten”, s 109 
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Svensk vattenlagstiftning har, precis som för de enskilda vägarna, byggt vidare på regler 
nedtecknade i landskapslagarna från 1200-talet. De byggde i sin tur på urgammal 
sedvanerätt baserat i den medeltida byaorganisationen. I 1734 års lag fördes 
vattenregleringen in i Byggningabalken. Reglerna gällde alltså dels hur man skulle kunna 
tillgodogöra sig vatten genom olika företag (kraft, kvarnar), de så kallade lukrativa 
vattenföretagen, och dels de så kallade defensiva vattenföretagen såsom dikningar, 
dammar och annat som syftade till att skydda från vattnets skadeverkningar.  
 
Min hypotes är att vattenrättigheterna, precis som vägarna, tidigare hade skötts genom 
samfällighetsförvaltning inom byn. Men allt ändrades när skiftesreformerna bröt upp 
byaordningen. När byalagets makt minskade fanns ingen självklar huvudman och styrelse 
som kunde sköta vattenföretag. Vattenlagarna, och väglagarna, från sekelskiftet 1900 
skall ses i ljuset av denna utveckling. 

1939 års lag om enskilda vägar 
År 1939 kom den viktigaste lagstiftningen för de enskilda vägarna och dessa regler gäller 
än idag även om lagen formell ersatts. I 1939 års lag om enskilda vägar fanns liknande 
formuleringar som i de tidigare lagarna, om rätten för en privat fastighetsägare att kräva 
enskild väg även om den gick över annans mark:  
 
”1 § Denna lag avser enskild väg, som för en eller flera fastigheter är till nytta vare sig för 
utfart, hemkörslor eller eljest.  
6 § Är för fastighets ändamålsenliga brukande av synnerlig vikt att väg för den fastighet 
bygges över annan fastighets område och kan ej sådant lända till märkligt men för den 
senare fastigheten, skall därifrån upplåtas den mark, som åtgår till vägen.  
7 § Prövas befintlig väg vara av synnerlig vikt för ändamålsenligt brukande av fastighet, 
till vilken vägen icke hörer, skall rätt att begagna vägen upplåtas för fastigheten, såframt 
ej därigenom märkligt men tillskyndas fastighet, å vars mark vägen är belägen, eller 
någon, som enligt tidigare upplåtelse äger nyttja vägen.”94 
 
Men nu kom en viktig inskärpning. Det var först i lagen från 1939 som ett krav på 
formellt organiserad vägsamfällighet infördes. Från och med nu skulle vägen förvaltas 
gemensamt. I lagens förarbeten diskuterades förvaltningsformen relativt utförligt. Bland 
annat presenterade en statistisk undersökning över i vilken form de enskilda vägarna 
faktiskt förvaltades.95 Undersökningen gällde förrättningar under tiden 1933-37 och den 
kan inte anses som fullständigt tillförlitlig. Utredarna klagade själva på att de olika 
länsstyrelserna inte svarat på de utskickade frågorna i speciellt hög omfattning. Men 
statistiken är ändå viktig eftersom det är den enda som finns från tiden innan lagen 1939. 
 
I tabellform redovisades att av 2 565 inrapporterade förrättningar hade 1 746 gjorts 
genom vägdelning i väglotter; 529 var sköttes genom gemensamhetssystem och 290 
förvaltades genom en blandning av väglotter och gemensam förvaltning. Cirka 70 % 
sköttes alltså genom vägdelning i individuella lotter och resten som 
gemensamhetsförvaltning eller en blandning av de bägge modellerna. I tabellen redovisas 
                                                 
94 Lag (1939:608) om enskilda vägar  
Internetällor: http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19390608.htm och 
Regeringskansliets rättsdatabaser 
95 SOU 1938:23 Betänkande med förslag till lag om enskilda vägar m.m. (Avgivet av 1935 års 
vägsakkunninga), Stockholm 1938, bilaga 2: s 224-225 
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också att de allra flesta förrättningar (ca 70 %) inte gjorts på begäran av de ingående 
väghållarna utan genom initiativ av annan, det vill säga troligen länsstyrelserna. Det 
sistnämnda ger stöd åt ett resonemang som jag för i rapportens tredje del: Att ett motiv 
för att bilda en intresseorganisation som samordnade de enskilda vägarna var att 
myndigheterna hade ett behov av att förstärka kontrollen av vägtrafiksystemet som helhet 
i och med bilismens ökning. Då ingick också de enskilda vägarna i planen. 
 
I lagen från 1939 infördes en skillnad i benämning på olika sammanslutningar beroende 
på var den enskilda vägen i fråga låg. Vägsamfälligheter kallades de organ som hade 
hand om enskilda vägar på landsbygd. Vägföreningar skötte enskild väg i tätort. Så här 
beskriver advokaten Bengt Nydahl, styrelseledamot i REV den nya lagen: 
 
”1939 års lag om enskilda vägar har haft mycket stor betydelse för den enskilda 
väghållningen. Lagen innehåller förrättningsbestämmelser och förvaltningsbestämmelser 
för enskilda vägar. 2 kap innehåller regler för bildandet och förvaltning av 
vägsamfälligheter som huvudsakligen avsåg utfartsvägar på landsbygden som betjänade 
ett fåtal fastigheter. Inom områden med tätare bebyggelse, där det oftast antagits en 
byggnadsplan, bildades i stället vägföreningar enligt 3 kap lagen om enskilda vägar. 
Kapitlet reglerade även förvaltningen av dessa föreningar. En vägsamfällighet kunde bara 
ha till uppgift att sköta en enskild väg. En vägförening kunde därutöver även ha till 
uppgift att till exempel sköta grönområden.”96 
 
I och med den enskilda väglagen 1939 så fanns det två huvudsakliga former av enskild 
väghållning, dels vägföreningar i tätort och dels vägsamfälligheter på landsbygd. I tätort 
är man skyldig att vara med i vägföreningen. Äger man en fastighet så blir man medlem. 
Föreningen har dessutom fiskal rätt att uttaxera avgifter för skötsel av vägarna. I 
vägföreningarna i tätort utser länsstyrelsen en ledamot för att försäkra sig om att det 
offentliga har insyn.  
 
Fortfarande stipulerade lagen att andelstalet för varje medlem i vägsamfälligheten skulle 
beräknas efter den faktiska nytta som vägen gav till fastigheten. I verkligheten avvek man 
dock ofta från lagens bokstav och taxeringsvärdet användes i många fall som en schablon 
för vägnytta/andelstal. 

Enskilda vägar i efterkrigstiden 
Efter 1939 hände inget radikalt i lagstiftningen runt de enskilda vägarna. Men samhället 
runt omkring förändrades desto mer. Jag kommer att redovisa de viktigaste dragen i 
utvecklingen av den svenska välfärdsstaten i del III som behandlar REV:s historia. Här 
vill jag bara peka på kanske den viktigaste enskilda faktorn och dess påverkan på enskild 
väghållning – privatbilen och massbilismen. 
 
Som ett exempel på hur den gryende massbilismen kom att förändra förutsättningarna för 
enskild väghållning redovisar jag en diskussion som fördes 1955 angående ett 
förtydligande i vägtrafikförordningen. Här illustreras väl vilka problem som bilsamhället 
skapade för de enskilda vägarna. 
 

                                                 
96 Nydahl, Bengt ”Enskilda vägar; historia och fakta”, i REV-bulletinen 2004, nr 1 
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I och med bilismens spridning i efterkrigstiden gjordes kontinuerliga uppdateringar av 
vägtrafikförordningen. I takt med teknisk utveckling och trafikökningarna förändrades 
reglerna för belysning, stänkskärmar på fordon, hastighetsmätare. Man krävde till 
exempel att: ”om bilen är försedd med vindruta, effektiv vindrutetorkare” (§ 3).97 
 
Det är spännande att betrakta ett vägtrafiksystem som ännu inte stabiliserats. Hur skulle 
man göra med den nya bilen, bussen och lastbilen? Vilka regler skulle gälla för trafikljus, 
reflexanordningar och registreringsskyltar? Vilka hastighetsbestämmelser skulle gälla? 
Hur fick man cyklar, automobiler och dragdjur att samsas om gatuutrymmet? Vilka sorts 
släpvagnar fick olika dragare föra på allmän väg – dragare av både maskinell och naturlig 
form? Bland annat diskuteras relativt utförligt regleringen av den numera helt försvunna 
”släpsläden”. 
 
När ett nytt infrasystem, eller en ny teknisk apparat (som bilen) introduceras uppstår 
alltid denna flytande fas när lagstiftning och användande inte riktigt har satt sig. Det är 
omöjligt att tänka ut alla regler och föreskrifter i förväg. Ingen vet helt enkelt hur det nya 
systemet, vägen – bilen, ska fungera ihop och ingen kan heller med säkerhet säga vilka 
problem som kommer att uppstå. Varken användare eller systembyggare har riktigt klart 
för sig vad systemet ska användas till. 
 
Ändringen i vägtrafikförordningen tog också upp hur väghållaren kunde reglera 
väganvändandet – vilka fordon och med vilken hastighet dessa fick framföras på den 
allmänna vägen. Grundregeln var att länsstyrelsen (för de statliga) och stadsmyndigheten 
(för de kommunala vägarna) kunde besluta om både högre och lägre hastigheter än vad 
som stadgades i förordningen. Detsamma gällde fordonsvikten och maximal last och 
hjultryck. Denna allmänna regel gav väghållaren möjlighet att anpassa vägbruket till 
lokala specialförhållanden och kanske framförallt att reglera väganvändandet beroende på 
årstid och väderlek. 
 
Om vägtrafikförordningen var klar i förhållande till de allmänna vägarna, även om den på 
grund av massbilismen befann sig i ständig förändring, uppstod problem vad gällde de 
enskilda vägarna. Hur stor makt hade en länsstyrelse eller en kommunal myndighet över 
de enskilda väghållarna? För att klargöra denna fråga måste en lagfaren person kallas in 
för att förklara hur lagstiftaren hade tänkt och hur förordningen skulle tolkas. Den 
lagkloke i detta fall var Hovrättsrådet Fredrikson. 
 
I en förtydligande kommentar till 1955 års ändrade vägtrafikförordning (§ 61 och 62) 
slog han fast att länsstyrelsen respektive stadsmyndighetens rätt att reglera motortrafik på 
enskild väg endast gällde de fordon som ägaren lät framgå på, och här kommer en 
speciell passus, ”allmänneligen befaren enskild väg”. 
 
Här visas tydligt den speciella karaktär som den enskilda vägen hade, och fortfarande har. 
Svårigheten att tydligt definiera vägklassen enskild väg skapade utrymme för oklarhet 
och tolkningstvist. Vad var egentligen en ”allmänneligen befaren enskild väg”? Vad 
skilde en sådan från en allmän väg respektive en enskild väg? Hovrättsrådet Fredrikson 

                                                 
97 Utdrag ur ett förtydligande till en ändring i vägtrafikförordningen 28 september 1951 (nr 648) given 
Stockholms slott den 3 juni 1955. Svensk författningssamling 1955:nr 313 
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insåg antagligen problematiken och försökte förklara lagstiftarens tankegång. Läsaren får 
själv bedöma om saken blev lättare att förstå och jag citerar därför Fredrikson i sin helhet: 
 
”Med att vägen är ”allmänneligen befaren” torde vara att förstå, att den förmedlar icke 
enbart trafik av rent lokal natur utan även långväga och genomgående trafik i mera 
avsevärd omfattning. Man synes kunna utgå från att sådan väg i regel är föremål för en ej 
alltför ringa trafik.”98 
 
Som alla ser blir man inte så mycket klokare av Fredriksons definition och hans införande 
av en mellanform mellan den allmänna och den enskilda vägen. Enligt Sven Ivarsson 
använde dock sig REV av detta brev och Fredriksons förtydligande i gränstvister om 
makten över trafikregleringen på högt trafikerade enskilda vägar – vägar som, enlig ovan, 
”i regel är föremål för en ej alltför ringa trafik.” En praxis på 50 fordon/dygn kom att 
accepteras som gräns för ”allmänneligen befaren enskild väg”.99 
 
Grundregeln från vägtrafikförordningen 1951 (SFS 1951: nr 648) står att finna i § 61-62. 
Där stadgas att länsstyrelsen för de allmänna och kommunala myndigheter för de 
kommunala vägarna kunde och skulle utfärda lokala föreskrifter om trafiken på de vägar 
som de hade inom sina respektive ansvarsområden. Rättigheten att anpassa trafiken efter 
lokala förhållanden gällde förbud eller inskränkning av trafik vad gällde visst slags 
fordon, fordonsvikt axeltryck, hastighet och körriktning. Man fick också lokalt reglera 
parkering. Denna rätt att reglera innebar också en skyldighet och därigenom kostnad att 
på rätt sätt informera trafikanterna om reglerna genom kartor, annonsering och 
vägskyltning. (§ 61, mom. 1) 
 
Vägtrafikförordningen slog också fast att vad gällde enskild väg var det upp till 
väghållaren att bestämma om motordriven trafik skulle vara tillåten över huvud taget och 
vilka slags fordon som skulle få använda vägen. (§ 61, mom. 2) För dessa vägar hade den 
enskilda väghållaren skyldighet att skylta och informera trafikanterna om reglerna. 
 
Men om den enskilda vägen ansågs vara ”allmänneligen befaren” skulle länsstyrelse eller 
kommunen ta över ansvaret och kostnaden för att reglera trafiken. Detta gällde alltså den 
trafik som inte redan var förbjuden av väghållaren. 
Kort sagt kan man säga att den enskilda väghållaren fick bestämma över vilken sorts 
trafik fick använda vägen. Men för den trafik som tilläts skulle samma regler gälla som 
på de allmänna vägarna.  
 
Distinktionen mellan allmän - allmänneligen befaren enskild – enskild väg tjänade sitt 
syfte främst för att avgöra reglering och de tillhörande kostnaderna i de fall där en enskild 
väg anslöt till en allmän. Om den enskilda vägen ansågs allmänneligen befaren skulle 
väghållaren med ansvar för den allmänna vägen bekosta vägskyltning (som t.ex. 
stoppskyltar) i korsningen.100 
                                                 
98 Kommentar till vägtrafikförordningen 1955, § 61 och 62 av Hovrättsrådet Fredriksson. Brevet återfinns i 
REV:s arkiv i en pärm innehållande utdrag ur Svensk författningssamling (Grön pärm) 
99 Intervju Sven Ivarsson, REV, 090903 
100 Under 1930-talet engagerade sig flera statliga utredningar för att finna former för att massbilismen 
skulle kunna samsas med den enskilda väghållningen: SOU 1933:9 Betänkande med förslag till lag om rätt 
att med motorfordon befara enskild väg m.m. (Avgivet av 1929 års vägsakkunniga), Stockholm 1933; SOU 
1939:1 Betänkande angående grunder för intagning av enskild väg till allmänt underhåll, ävensom 
angående statsbidrag till enskilda vägar (Avgivet av 1935 års vägsakkunniga), Stockholm 1939; SOU 
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1974 års lagar om enskilda vägar – varvet runt  
Lagen från 1939 kompletterades 1974 med två lagar som också har haft stor betydelse för 
den enskilda väghållningen: anläggningslagen och lagen om förvaltning av 
samfälligheter.  
 
I anläggningslagen reglerades inrättande av alla slags anläggningar som är gemensamma 
för flera fastigheter såsom till exempel vägar, bryggor, VA-anläggningar, tvättstugor och 
vattenföretag som dikningsanläggningar. Enligt lagen ska en sådan kallas 
gemensamhetsanläggning och den kommer till genom en lantmäteriförrättning.  
 
Anläggningslagen slog alltså samman de enskilda vägarna med andra 
gemensamhetsförvaltade resurser för att skapa enhetlighet. En viktig regel i 
anläggningslagen är att varje samfällighet bara får ta hand om en enda gemensam resurs.  
Grunden är anläggningsbeslutet, där det anges vid förrättningen vilket som är ändamålet 
med organisationen. Den gemenskap som sköter förvaltningen får inte ha andra uppgifter.  
 
Denna regel ställer idag till en del problem med till exempel dragning av Internetkabel i 
anslutning till de enskilda vägarna. Ska detta ske formellt riktigt måste medlemmarna 
bilda en ny gemensamhetsanläggning som tar hand om denna verksamhet och då måste 
man ha ett nytt anläggningsbeslut på det. Regeringen har infört ett så kallat 
”kanalisationsstöd” för att ge bidrag om man samtidigt som man bygger annan 
infrastruktur (vägar, el) också lägger ner ett tomt rör för framtida dragning av 
bredbandskabel. (”Bredband + vägar = sant” Regeringskansliet/Näringsdepartementet. 
Broschyr, 2009) 
 
I lagen om förvaltning av samfälligheter bröt man ut reglerna för förvaltningen av dessa 
gemensamma anläggningar och stipulerade att i de fall där skötseln skulle tas omhand av 
en förening, så skulle det bildas en samfällighetsförening för detta ändamål. 
 
”I samband med att anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter kom till 
beslutades även att inga nya vägsamfälligheter skulle få nybildas enligt 2 kap 1939 års 
lag om enskilda vägar efter den 1 juli 1974. Däremot var det ingenting som hindrade att 
man även fortsättningsvis bildade vägföreningar enligt 3 kap inom områden med tätare 
bebyggelse.”101 
 
Lagen anger två olika förvaltningsformer: ”delägarförvaltning” och 
”föreningsförvaltning”. När det gäller delägarförvaltning krävs att alla medverkande är 
helt överens om alla åtgärder. Om föreningsförvaltning väljs bildas en 
samfällighetsförening med fastighetsägarna som medlemmar. Stadgar måste antas och 
styrelse väljas för den löpande förvaltningen. På vanligt sätt är sedan årsstämman 
samfällighetens högsta beslutande organ. 
 
Väghållningen, vare sig den sker genom delägar- eller föreningsförvaltning finansieras 
genom att kostnaderna fördelas på de ingående medlemsfastigheterna efter deras 

                                                                                                                                                  
1938:23 Betänkande med förslag till lag om enskilda vägar m.m. (Avgivet av 1935 års vägsakkunninga), 
Stockholm 1938 
101Fakta om lagarna från 1974 bygger på Nydahl, Bengt ”Enskilda vägar; historia och fakta”, i REV-
bullettinen 2004, nr 1 samt intervju  
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respektive andelstal. Andelstalet fastställs vid lantmäteriförrättningen (enligt 
anläggningslagen). Varje fastighet har ett andelstal för byggande av vägen och ett för 
vägunderhållet/driften av anläggningen. Det förstnämnda fastsälls utifrån den nytta som 
fastigheten har av vägen (eller annan gemensamhetsanläggning). Andelstalet för 
vägunderhållet avgörs utifrån hur mycket fastigheten använder vägen. Föreningens 
styrelse har rätt att uttaxera medlemsavgifter baserat på en budget gällande byggande och 
underhåll. På årsstämman slår man fast hur mycket varje medlem ska betala genom en så 
kallad debiteringslängd – styrelsens förslag till hur kostnaderna ska fördelas mellan 
medlemmarna. 
 
Sedan 1939 gång har olika metoder funnits för att bestämma andelstalen. Taxeringsvärdet 
på fastigheten låg, som nämnts. ofta, till grund som en schablon för nyttan med vägen och 
för att fastställa underhållsskyldigheten – även om lagen egentligen hade en annan 
nyttoberäkning som utgångspunkt. Detta ändrades 1998. Då blev det inte längre tillåtet att 
använda taxeringsvärdet och man gick över till fasta andelar baserade på vägnytta 
respektive användningsgrad hos varje fastighet. Användningsgraden i sin tur baseras 
numera ofta på den så kallade tonkilometermetoden. Det vill säga en sammanvägning av 
hur stor vikt medlemmens fordon belastar vägen och hur lång sträcka av vägen 
medlemmen använder – om man kör ett tungt fordon och/eller om man bor långt ifrån 
anslutningspunkten till allmän väg, och således behöver använda den enskilda vägen för 
en längre resa, får man betala mera.  
 
I och med skärpningen av lagen 1998 vad gäller andelstalen blev principerna bakom 1907 
års lag verklighet. Det hade, som jag visat, varit lagstiftarens ambition sedan åtskilliga 
hundra år, att den enskilda vägens kostnader skulle bäras direkt av de brukare som hade 
reell nytta av den, och att kostnaderna skulle stå i direkt proportion till nyttan. Nu blev 
det så. Närhetsnyttoprincipen fanns sin form till sist. 
 
Styrelsen har skyldighet att se till att medlemmarna betalar sina avgifter och får begära 
utmätning hos kronofogde vid försumlighet. En vägsamfällighet har således relativt 
långtgående befogenheter jämfört med andra föreningar. Staten har delegerat ett visst 
myndighetsansvar till samfälligheterna för att se till att vitala samhällsintressen 
upprätthålls: ”En korrekt gjord uttaxering jämställs således med en lagakraftägande dom i 
detta sammanhang. I slutändan kan t o m en väghållare begära att en tredskande fastighet 
skall säljas för att reglera avgiften till föreningen.”102 
 
Från 1918 har statsbidrag utgått till både byggande och drift av enskilda vägar och idag 
regleras bidragen enligt 1989 års förordning om statsbidrag till enskild väghållning:  
 
”1918 beslutade riksdagen om statsbidrag till byggande av utfartsvägar i de nordligaste 
länen och från början av 1930-talet utökades detta till att gälla hela landet. Bidrag till drift 
och underhåll började lämnas 1939. I samband med förstatligandet av de allmänna 
vägarna kom detta bidrag att ses som en ersättning för ”allmän trafik” på de enskilda 
vägarna. Denna grundsyn kan sägas ha fortlevt allt sedan dess. Genom åren har 
bidragsreglerna ändrats och setts över. Bland annat infördes 1985 differentierade bidrag 
som bygger på vägarnas funktion. Ett viktigt krav för att statsbidraget har varit att vägen 
är öppen för allmän trafik. Målen för bidragsgivningen har moderniserats och anpassats 

                                                 
102 Nydahl, Bengt ”Enskilda vägar; historia och fakta”, i REV-bulletinen 2004, nr 1 
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till den grund som uttalats av riksdag och regering i form av trafik- och transportpolitiska 
mål. Vägverket har i sin tur tolkat dessa mål i mer operativa mål. I Nationell plan för 
vägtransportsystemet 1998− 2007 har vägverket angivit följande mål för 
bidragsgivningen till enskild väghållning: Boende i glesbygd skall underlättas 
Vägtransporter skall underlättas i områden där kostnader för dessa transporter hämmar 
utvecklingen av näringslivet Allmänheten skall ha tillgång till områden för rekreations- 
och fritidsaktiviteter Det vägkapital som finns nedlagt i det enskilda 
statsbidragsberättigade vägnätet skall säkras. Trafiksäkerhet och miljöintressen skall 
beaktas och tas till vara. I det transportpolitiska beslutet (prop. 1997/98:56, bet. 
1997/98:TU10, rskr 1997/98:266) anges ett huvudmål och fem delmål för 
transportpolitiken. Det övergripande målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transporförsörjning för medborgarna och näringslivet. 
Delmålen är ett tillgängligt transportsystem, en hög transportkvalitet, en säker trafik, en 
god miljö och en positiv regional utveckling.”103 
 
Villkoret för att får statsbidrag är att vägen hålls öppen för allmän trafik. Denna fråga om 
avgränsning är intressant från ett Ostromskt perspektiv på gemensamhetsförvaltade 
resurser. För de enskilda vägarna gäller att enligt 10 kap: § 10 i trafikförordningen så får 
samfälligheten i princip förbjuda utomstående motorfordonstrafik (aldrig medlemmar) 
men inte cyklar och gående. Men då kan man inte få statsbidrag. Dock får väghållaren 
stänga av vägen, eller begränsa trafiken, vid till exempel tjällossning eller andra tillfällen 
då vägen kan skadas allvarligt om den används. 
 
Det var först 1 januari 1989 som 1939 års lag formellt ersattes. ”I denna reglering 
föreskrevs att vägar och andra anläggningar som bildats enligt den äldre lagstiftningen 
skulle anses utgöra en gemensamhetsanläggning bildad vid förrättning enligt 
anläggningslagen. Vidare föreskrevs att vägsamfälligheter och vägföreningar som bildats 
tidigare skulle anses som en samfällighetsförening enligt lagen om förvaltning av 
samfälligheter. Med hänsyn till att vägsamfälligheter och vägföreningar har fått behålla 
sina namn har de rättsligt bildade enskilda väghållarna ett föreningsnamn som innehåller 
begreppen vägsamfällighet, vägförening eller samfällighetsförening. Genom föreningens 
namn kan man härröra från vilken lag man är bildad efter. Utöver de nu nämnda rättsligt 
bildade enskilda väghållarna kan det finnas ideella föreningar som sköter enskilda vägar 
eller avtalsmässiga konstruktioner mellan ett antal fastighetsägare som reglerar 
väghållningen. De ovan nämnda lagarna gäller inte i dessa fall.” 104  
 
De nya lagarna från 1974 ersatte alltså inte 1939 års lag om enskilda vägar. Snarare var 
det så att de två lagarna reglerade andra samfälligheter och gemensamma resurser på 
samma sätt som lagen om enskilda vägar hade reglerat väghållningen. Nu utökades 
regelverket också till annan gemensamhetsförvaltat egendom. När lagstiftaren i lagarna 
från 1974 sammanförde alla gemensamhetsanläggningar under samma tak fungerade 
lagen om enskilda vägar som ett föredöme. Istället för att alla till exempel ska ha sin egen 
avloppsanläggning ansåg man att kollektivet kunde sköta det på ett bättre sätt. Man ville 
att fastighetsägarna skulle ta ett större ansvar för den lokala infrastrukturen vid sidan av 
stat och kommun. För att få vägledning vände sig lagstiftaren till de enskilda vägarna där 
fastighetsägare sedan lång tid tillbaka utarbetat former för gemensam förvaltning. 

                                                 
103 ”Statsbidrag till enskild väghållning” SOU 2001:67 
104 Nydahl, Bengt ”Enskilda vägar; historia och fakta”, i REV-bulletinen 2004, nr 1 
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Man kan säga att lagstiftningen runt de enskilda vägarna i och med lagarna från 1974 och 
slutgiltigt från och med lagändringen 1989 (då lagen från 1939 upphörde), har gått varvet 
runt. Med det menar jag att den ursprungliga samförvaltningen av vägarna baserad på den 
medeltida byns organisering till slut kodifierats som den metod varigenom enskild väg 
hålls i ”laggillt skick”. 
 
Men det finns ett område som inte rymdes inom lagarna. Det handlar om den sociala 
kontroll som informellt utövades av byaåldermannen och byns styrelse. Dock är det 
fortfarande så, enligt Bengt Nydahl, att mycket fungerar vid sidan av lagstiftningen, via 
informella regler: 
 
”Ett exempel är hanteringen av andelstalen. Inom vissa föreningar som är gamla, med 
föråldrade andelstal, har man inte brytt sig om att anmäla till länsstyrelsen att andelstalen 
de facto förändrats. Men har inte velat betala för en ny lantmäteriförrättning. Istället har 
man skapat egna system för att få ordning och reda. Men det fungerar bara så länge alla 
är överens och alla betalar. Om någon inte vill betala, så kan man inte driva in avgiften 
eftersom man inte har följt de riktiga andelstalen.”105 
 
I sådana lägen bygger vägsamfällighetens framgångar istället på social kontroll. De flesta 
enskilda vägar sköts av ett fåtal ingående fastigheter i ett område där alla känner 
varandra. Enligt Nydahl fungerar det så att om någon uppvisar rättshaveristiska tendenser 
så blir den personen snabbt utstött, eller utsatt för påtryckningar i den sociala 
gemenskapen och vid stämmorna så blir den personen utfryst om han eller hon är för 
udda och bråkar för mycket.  
 
Men utöver denna sociala mekanism har styrelsen inga maktbefogenheter att straffa en 
medlem som ”tredskas”. Det finns exempel på att man till exempel vid så kallade 
vägdagar, då alla medlemmar förväntas arbeta med vägunderhåll, straffar den som inte 
deltar med böter – eller belönar dem som jobbar med avgiftsminskning. Men det är inte 
tillåtet. Alla medlemmar måste behandlas lika. Däremot kan man betala ersättning om 
någon ställer upp och jobbar i stället för att man tar dit en entreprenör. 

Analys: Industrisamhällets vägar som Ostromsk allmänning  

Allmänna vägar som gemensam resurs 
Från och med lagen 1891 flyttas ansvaret för de allmänna vägarna allt längre från de 
ursprungliga väghållarna. Distinktionen mellan by-allmänna och nationsallmänna vägar 
upphörde gradvis att gälla. Under 1920-talet tog de kommunala vägkassorna över 
väghållningen vilket ledde till att böndernas direkta ansvar formellt upphörde 1934 i och 
med naturaunderhållets avskaffande. Efter det var steget inte långt till förstatligandet av 
de allmänna vägarna 1944. Nu var alla allmänna vägar nationsallmänna och de förvaltade 
inte längre av de närmast berörda jordbrukarna utan av speciellt inrättade allmänna organ. 
Närhetsnyttoprincipen som logik för allmän väghållning försvann och 
nationsnyttoprincipen etablerades fullt ut. Men kan säga att Ostroms kriterier för att 
karaktärisera de allmänna vägarna som en gemensamförvaltad resurs blir allt mera 
oanvändbara ju längre tiden går. Problemen med förvaltningen av de allmänna vägarna 
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löstes med den ena av de klassiska motpolerna för hantering av allmänningar – (ett 
gradvis) förstatligande. 
 
Under hela den period som undersökts, och accelererande från 1700-talets slut, har alltså 
den grupp som använt sig av, och haft nytta av den allmänna vägen utökats. Under hela 
perioden har också vägarna generellt blivit allt mindre väl avgränsade vad gäller vilka 
som sköter om vägen. Relationen mellan direkt vägnytta och ansvar har försvagats. Med 
fler resande och ökande transporter användes vägen i allt högre grad av helt andra än de 
väghållningsanvariga. I och med jordbrukets marknadsanpassning, industrialiseringen 
och till sist privatbilismen, kom sambandet mellan ansvaret för väghållningen och nyttan 
av vägen att urholkas helt och hållet. 

Enskilda vägar som gemensam resurs 
För de enskilda vägarna gäller att närhetsnyttoprincipen fortsatt att vara den 
dominerande. Successivt från 1907, och formellt från och med 1939, har också 
väghållarnas organisation reglerats allt hårdare genom reglerna om obligatoriskt 
gemensamhetssystem. I lagarna från 1974 förstärktes närhetsnyttoprincipen ytterligare 
och 1998 blev till slut intentionerna från 1907 års lag uppfyllda om beräkningen av 
andelstal baserad på faktisk vägnytta. Den enskilda väghållningen av idag uppfyller alla 
Elinor Ostroms kriterier för brukarförvaltning av gemensamma resurser.  
 
Vägen är en tydligt avgränsad resurs och ansvaret ligger hos en väl definierad grupp. Alla 
är med och betalar i förhållande till det egna användandet. Vägsamfälligheten har stort 
inflytande över skötseln och kan själva övervaka att reglerna följs. Konfliktlösning och 
straff för överträdelser sker i första hand inom föreningen genom samtal och social 
kontroll men det finns speciella lagar och domstolar om konflikten inte kan lösas. Statliga 
och kommunala myndigheter erkänner vägsamfällighetens ställning och delegerar till 
exempel rätten att ta kronofogde till hjälp att utkräva vägavgifter av medlemmar som inte 
betalar. Dessutom ingår de enskilda vägarna som en del i hela vägtrafiksystemet och 
Vägverket har speciell personal avdelade att hantera statsbidragen. 
Det är fascinerande att se att dagens lagstiftning bygger på samma principer som 
byalagets skötsel av byns gemensamma åtaganden. Den enda punkt där 
vägsamfälligheten har en svagare position än det gamla byalaget är straffutmätningen. 
Idag finns inga formella regler som ger vägsamfällighetens styrelse rätt att till exempel, 
som byaåldermannen, utmäta böter mot en försumlig medlem.  
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DEL III: REV 1949–2010  
I del III kommer jag att presentera en undersökning av Riksförbundet enskilda vägars 
historia. I centrum för uppmärksamheten står REV:s strategi. Jag undersöker hur strategin 
grundläggs vid bildandet och hur den förändras över tid. Med strategi menas i detta fal 
vilka uppgifter som REV tar på sig och hur organisationen agerar för att genomföra sina 
mål.  
 
En del jämförelser kommer att göras med strategin hos en annan intresseorganisation – 
Svenska vägföreningen (SVF). Denna bildades 1914 och hade som mål att förändra det 
svenska vägväsendets organisation gällande de allmänna vägarna. SVF strävade efter att 
förändra det allmänna vägsystemet från en organisationsform baserad på 
bondeväghållning och en starkt förankrad lokal intresseprincip till ett system baserat på 
en helt annan logik. Målet var att väghållningen skulle styras av centralt placerade och 
professionella Väg- och vatteningenjörer. Väghållningen skulle baseras på rationell 
vetenskaplighet – både vad gäller vägbyggnadsteknik och ekonomiska kalkyler för 
samhällsnytta. Svenska vägföreningens strategi kan sammanfattas med att man ville 
teknifiera och i slutändan i allt högre grad ”systemisera” de allmänna vägarna, det vill 
säga göra det (allmänna)vägsystemet mera likt ett riktigt, hårt kopplat, nationellt tekniskt 
infrasystem (som tex. el-, telefon- och energisystemen).106 SVF ville förvandla de 
allmänna vägarna från en lokal angelägenhet för brukarna till ett för hela nationen viktigt 
och sammanhållet infrasystem. Svenska vägföreningen lyckades placera sig i en central 
position inom det allmänna vägväsendet och man blev snabbt efter bildandet en så kallad 
”obligatorisk passagepunkt”. Med detta menas att i alla viktiga frågor som gällde 
vägväsendet fick SVF både yttrande- och förslagsrätt – det så kallade 
problemformuleringsprivilegiet. 
 
Mitt syfte är att undersöka om också REV:s strategi kan beskrivas som en strävan att i 
någon mening “systemisera” de enskilda vägarna och för att lättare få gehör i en 
diskussion om deras samhällsnytta. Vidare vill jag pröva om det går att se tecken på att 
REV strävade mot att bli en liknande ”obligatorisk passagepunkt” i det enskilda 
vägsystemet och om man erövrade yttrande- och förslagsrätt i viktiga frågor. 
 
Under sina första tjugo år var REV inte ett riksförbund utan en organisation med säte och 
arbetsområde inom Stockholms län – Förbundet för enskild väghållning i Stockholms län. 
För bekvämlighetens skull kommer jag dock, trots anakronismen, att använda mig av 
förkortningen REV även för den tidiga historien. 
 
Metoden är till en början induktiv och kronologisk. Med det ska förstås att jag går 
igenom efterlämnade protokoll och handlingar från REV:s årsmöten och styrelse från och 
med 1949 och framåt. Jag låter källmaterialet styra framställningen under de första åren i 
syfte att lyfta fram de strategiska beslut som de historiska aktörerna själva formulerade. 
Jag analyserar REV:s strategi genom att kategorisera och benämna olika huvudområden 
som man säger sig vilja verka inom. Min frågeställning gäller vilka uppgifter som 
grundarna av organisationen gav sig själva och hur dessa arbetsområden förändrades 

                                                 
106 För en genomgång av systembegreppet och ”det systemiska” i modern teknologi se Beckman, Svante 
”On Systemic Technology” i Summerton, Jane (red.) Changing Large Technical Systems Oxford 1994 
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genom åren. Efterhand låter jag dessa kategorier, REV:s uttalade uppgifter och strategi, 
bli den styrande principen för framställningen som därigenom blir deduktiv och tematisk. 
 

Förbundet för enskild väghållning i Stockholms län 
1949–1968  

Motiven bakom bildandet av Länsförbundet  
På våren 1949, fem år efter förstatligandet av de allmänna vägarna, uppmärksammade 
länsstyrelsen i Stockolm problemen med administrationen av de enskilda vägarna i tätort 
och tog initiativ till bildandet av en organisation som skulle samordna hanteringen av 
dessa i länet. Man var alltså främst intresserad av enskilda vägar i tätorterna som enligt 
1939 års lag förvaltades av så kallade vägföreningar (vägsamfälligheter fanns på 
landsbygden).  
 
Motiven bakom bildandet hade att göra med allt fler stockholmare skaffade bil och kunde 
bosätta sig allt längre från staden. Fritidsbebyggelsen, och inte minst fritidsbruket av 
bilen, ökade också kraftigt. Men det var inte bara lokala problem i Stockholm som låg 
bakom. På ett övergripande plan ingick initiativet att bilda REV i myndigheternas allt 
mera uttalade vilja att standardisera och kontrollera de stora infrasystem som byggdes 
upp under efterkrigstiden. Inom vägsektorn var det speciellt anpassningen till en gryende 
massbilism som stod högt på agendan.  
 
Den svenska privatbilismen ökade explosionsartat och Sverige blev redan 1953 det 
biltätaste landet i Europa. I ett internationellt perspektiv var bilismens utbredning under 
50-talet unikt snabb i Sverige. Under 60-talet uppvisade de övriga europeiska länderna en 
ökningstakt som översteg Sveriges vid den tiden, men tätpositionen förlorades inte förrän 
under 70-talet.107  
 
Svenskarna blev ett bilburet folk och vårt land förvandlades till ett bilsamhälle.108 Många 
hade plötsligt råd att förverkliga drömmen om egen bil, och industrin genomförde en 
intensiv produktionsteknisk och strukturell rationalisering med ökade lastbilstransporter 
som följd. Mellan 1946 till 1954 minskade det reala bilpriset med ca 35 % för att därefter 
ligga i princip oförändrat fram till 1965. Om man relaterar priset för en privatbil till en 
industriarbetares inkomst blir prisraset än mer dramatiskt. På grund av den kraftigt 
ökande reallönen och de sjunkande reala priserna behövde en industriarbetare arbeta 
endast en fjärdedel så lång tid 1965 jämfört med 1946 för att tjäna in den summa en bil 
kostade.109  
 

                                                 
107 Lundin, Bosse, ”Från borgerlig automobil till folklig bil. En ekonomisk och social studie av svensk 
privatbilismen 1930-65”, opublicerad MK-uppsats ht 1999, Ekonomisk-historiska institutionen, 
Stockholms universitet (handledare: Martin Gustavsson): ”Figur 3. Biltätheten i olika länder 1930-64, antal 
bilar per 1000 invånare”, s 19.  
108 Se tex. Blomkvist, Pär Den goda vägens vänner. Väg- och billobbyn och framväxten av det svenska 
bilsamhället 1914-1959 (Symposion 2001) och Lundin, Per Bilsamhället: Ideologi, expertis och 
regelskapande i efterkrigstidens Sverige (Stockholm, 2008) 
109 Lundin 1999, ”Figur 5. Reala bilpriser 1946-65. Index” och ”Figur 6. Bilpriser 1946-65 uttryckta i en 
industriarbetares bruttolön. Index”, 23–24. 
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Att initiera bildandet av ett länsförbund för de enskilda vägarna i Stockholms län var en 
del av anpassningen och standardiseringen av hela vägtrafiksystemet. Politiker och 
myndigheter, både på nationell och länsnivå, tog under hela efterkrigstiden och speciellt 
under 50-talet, ett allt större ansvar för de stora infrasystem, vägar, elektricitet, telefon, 
radio och TV, som utgjorde ryggraden i välfärdsstaten. Socialdemokraternas tanke var att 
statens roll skulle stärkas eftersom folket, enligt analysen, krävde ”kollektiva 
nyttigheter”, som Tage Erlander uttryckte det på partikongressen 1956:  
 

Det finns sålunda ett direkt samband mellan de enskilda människornas 
planering för framtiden och kraven på samhället insatser… Den moderna 
människan riktar sin efterfrågan mot ting, som kräver väldiga engagemang 
från samhällets sida.110   

 
Men det måste betonas att detta alls inte var en ensidigt socialdemokratisk politik. En 
närmast total konsensus rådde om att staten måste initiera uppbyggnaden av samhällets 
infrastruktur. Inte minst var industrins företrädare kraftiga pådrivare av ett starkt statligt 
engagemang. Man argumenterade för att de stora tekniska systemen (energi, transport, 
kommunikation), den vetenskapliga forskningen och automatiseringen krävde ökat 
samhälleligt ansvar, speciellt i ett litet land som Sverige. Att staten borde gå in som en 
mera aktiv aktör, som ”systembyggare”, uppfattades som en logisk följd av 
teknikutvecklingens inneboende systemegenskaper.111 Här fanns inte plats för ideologiskt 
betingade skillnader. Det var först senare, i slutet at 1970-talet, när infrasystemen redan 
var utbyggda, som näringslivet satte igång sin mobilisering mot statlig inblandning. 
 
Myndigheter, som Länsstyrelsen i Stockholm, visade alltså en ”systembyggarambition” i 
sin strävan att reglera de enskilda vägarnas plats i vägtrafiksystemet. Motivet att bilda 
REV ska tolkas som en ambition att ”systemisera” en del av vägtrafiksystemet – det vill 
säga att öka graden av central kontroll över infrasystemet och därigenom öka 
förutsägbarheten.112 Länsstyrelsen insåg att lekmännen ute i styrelserna för de olika 
vägsamfälligheterna och vägföreningarna kunde behöva stöd nu när vägarna allt mera 
kom att bli ett sammanhållet och högteknologiskt infrasystem. 

Ett länsförbund bildas 1949  
Initiativet att bilda REV kom ovanifrån. Det var inte en spontan gräsrotsrörelse som växte 
fram. På många vis liknar detta starten för Svenska vägföreningen 1914, som tog som sin 
uppgift att reformera vägväsendet gällande de allmänna vägarna. Bland Svenska 
vägföreningen grundare ingick flera höga tjänstemän i den statliga vägförvaltningen och 
de flesta av landets landshövdingar blev direkt medlemmar. Svenska vägföreningens mål 
var att omvandla det gamla systemet för väghållning. Således startades Svenska 
vägföreningen av just de personer som var satta att administrera systemet.  

                                                 
110 Framstegens politik, Socialdemokratiska arbetarpartiet (Lund 1956), 8f. Se också Erlanders anförande i 
Protokoll: Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis 20:e kongress (Stockholm 1956), 270. 
111 För en genomgång av teori och forskning inom området ”stora tekniska system”, se Blomkvist, Pär & 
Arne Kaijser (reds.), Den konstruerade världen: Tekniska system i historiskt perspektiv (Stockholm 1998), 
samt Kaijser 1994. 
112 Blomkvist 1999. ”Teknifiering” och ”systemisering” lanseras i Blomkvist 2001. Se även Lundin, Per, 
Niklas Stenlås & Johan Gribbe (red.), Science for Welfare and Warfare: Technology and State Initiative in 
Post-War Sweden (forthcoming). 
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Länsstyrelsen i Stockholm hade dock inga sådana radikala planer på att förändra den 
enskilda väghållningen. Men, man ville behålla och stärka inflytandet över de allt 
viktigare enskilda vägarna. Bland annat utnyttjade man sin rätt att utse en representant i 
varje vägförenings styrelse (en rätt som idag inte längre finns). Det andra sättet att utöva 
kontroll var genom att initiera bildandet av REV. 
 
Interimsstyrelsen för Förbundet för enskild väghållning i Stockholms län höll sitt första 
protokollförda möte tisdagen den 14 juni 1949 i Riksdagshusets lokaler. Interimstyrelsen 
konstituerade sig med ordföranden: byggmästare L. von Haugwitz, vice ordförande: 
riksdagsman Allan Andersson, sekreterare: övervägmästare Alf Öberg. Man ansåg sig 
inte vara i behov av kassör då styrelsen saknade medel till sit förfogande. Övriga 
ledamöter var distriktslantmätare A F Sandberg och sekreterare Allan Hellstrand.113 
 
På mötet redogjordes för vad som ser ut att vara upptakten till REV. Nämligen ett 
sammanträde med representanter för vägföreningar och samfälligheter i Stockholms län 
den 10 maj samma år. Denna dag hade 21 vägföreningar och tre vägsamfälligheter anmält 
sitt intresse att vara med och bilda ett länsförbund. Interimstyrelsen bestämde datum för 
den första årsstämman, i Läkarsällskapets lokaler, den 5 september114. Inför stämman 
skulle förslag till stadgar skickas ut inkluderat en inbjudan för icke redan anmälda 
föreningar och samfälligheter att ansluta sig. Den första praktiska uppgiften som 
interimstyrelsen diskuterade var riktlinjer för förbundet: ”Härvid beslutades att infordra 
broschyrer och prisuppgifter på olika typer av snöplogar, vägsladdar och väghyvlar 
ävensom prisuppgifter på klorkalcium för leverans under våren 1950” (§ 6) 
 
På mötet antogs följande sammanställning av länsförbundets kommande uppgifter:115 
 
P.M. rörande arbetsuppgifter för förbundet för enskild väghållning inom Stockholms län. 

1. Länsförbundet skall hava till uppgift att tillvarataga vägföreningarnas och 
vägsamfälligheternas gemensamma intressen och skall förbundets arbetsuppgifter 
i huvudsak omfatta: 
a. Att biträda vid inköp av maskiner, materiel och dylikt, 
b. Att lämna råd och upplysningar vid planläggning av vägar och utförande av 

vägarbeten,  
c. Att biträda vid avtalsförhandlingar och bistå med anskaffande av teknisk och 

juridisk hjälp vid uppgörelser med exploatörer m.m. 
d. Att utarbeta och tillhandahålla lämpliga formulär för bokföring, 

arbetsrapporter m.m. 
e. Att genom utredning och planläggning indela länet i vissa arbetsgrupper och 

söka intressera vägföreningar och vägsamfälligheter inom samma arbetsgrupp, 
att verkställa gemensamma maskininköp och utnyttja samma vägmaskiner för 
att därigenom förbilliga väghållningen, 

                                                 
113 REV Styrelseprotokoll 14 juni 1949. I fortsättningen anger jag inte alltid referenser till enstaka 
styrelseprotokoll. Det kommer att framgå av den löpande texten var uppgifterna är hämtade. 
Undersökningen baserar sig på en genomgång av styrelse- och årsmöteshandlingar under hela perioden 
1949-2009. 
114 Jag använder ”årsstämma” synonymt med ”årsmöte” och bortser från eventuella stadgemässiga eller 
juridiska regler för begreppsanvändningen 
115 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med interimstyrelsen för Förbundet för enskild väghållning i 
Stockholms län å riksdagshuset, tisdagen den 14 juni 1949. 
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f. Att anordna upplysningsmöten och studieresor, samt  
g. Att inför myndigheter, sammanslutningar och enskilda tillvarataga 

medlemmarnas intressen i den mån medlem så påkallar. 
 

2. Förbundets uppgift skall således bestå i rådgivning samt förmedling vid vissa 
inköp.” 

 
Det var uppenbarligen praktiska vägunderhållsfrågor som stod högst up på dagordningen 
vid förbundets bildande. Inköp av dels maskiner och dels vägsalt skulle samordnas av 
förbundet i syfte att underlätta och pressa ner priser för medlemmarnas behov. 
Länsförbundet präglades tydligt av den stora majoritet vägföreningar som utgjorde 
medlemsbasen. Enskild väghållning i tätort var alltså REV:s ursprungliga fokus. Det var 
antagligen främst dessa stora väghållare som hade intresse av samordnade inköp av 
maskiner. 
 
Men styrelsen tog sig också an vägfrågor andra än de snävt praktiska. Man beslutade att 
skicka en representant till Vägdagen för Stockholms län i september 1949 och man 
förväntade sig att Allan Andersson skulle få en plats som ledamot i länsvägnämnden.116 
 
Det första konstituerande årsmötet för Förbundet för enskild väghållning i Stockholms 
län hölls i Stockholm måndagen den 5 september 1949. Närvarande var representanter 
från grundarna: vägföreningarna i Tyresö, Lännersta, Handenområdet, Pershagen, 
Tjällmora, Vendelsö, Kumla-Hanviken, Närlunda, St. Mellansjö, Tungelsta, Solgård, St. 
Björknäs-Gundersberga, Torsby, Åkersberga-Österskär och Kumla-Hanvikens samt en 
vägsamfällighet – Nykvarnstorg-Boda.117 Medlemmarna bestod av 15 vägföreningar och 
en vägsamfällighet. Man kan notera att uppslutningen till förbundet i huvudsak fanns 
inom vägföreningarna. Det vill säga enskilda väghållare i tätort. Denna trend skulle 
komma att hålla i sig under de första tjugo åren även om andelen vägsamfälligheter steg 
till upp emot hälften runt 1967.  
 
I sedvanlig ordning antogs stadgar för förbundet och medlemsavgifterna fastställdes till 2 
kronor per vägkilometer för respektive medlem. Avgiften var således beräknad på varje 
vägförenings/vägsamfällighets bärighet och följde samma logik som den etablerade 
intresseprincipen för vägunderhåll – alltså den logik som gällt för de allmänna vägarna 
fram till mitten av 1920-talet. Utöver kilometeravgiften uttogs en fast årsavgift som 
betalades av alla medlemsföreningar/-samfälligheter.(1949: § 7: 40 respektive 23 kr/år) 
 
I budgetförslaget, det med tidens termer kallade ”statsförslaget”, beräknades att 
föreningens inkomster skulle uppgå till cirka 2 000 kronor. Av dessa avsattes 900 kronor 
till arvode för styrelsens ledamöter och revisorer. (§ 8).  
 
När förbundet hade varit verksamt ett år framgår av styrelsens ekonomiska redovisning 
att de fasta avgifterna uppgick till 1 000 kronor Under detta första år hade 22 
vägföreningar och 6 vägsamfälligheter varit anslutna (totalt 28). Den rörliga avgiften 
hade resulterat i en inkomst på 798 kronor (beräknat på 399 km ansluten vägsträcka).118  
 
                                                 
116 Styrelseprotokoll 15 september 1949, § 3 
117 Årsmöte REV 1949, Protokoll. Alla handlingar från årsmöten och styrelse förvaras hos dagens REV.  
118 Årsmöte REV 1950, Vinst- och förlusträkning 
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I statsförslaget för 1951 som antogs på det andra årsmötet 1950 framkommer att de fasta 
årsavgifterna beräknades uppgå till cirka 1 100 kronor och de rörliga till cirka 930 kronor 
(beräknat på en sammanlagd vägsträcka om 465 km à 2 kronor).119  
Förbundets första styrelse bestod av årsstämmans utsedde ordförande (och sedermera 
styrelsen ordförande) riksdagsmannen för socialdemokraterna Allan Andersson från 
Tungelsta. Övriga ledamöter var sekreterare Allan Hellstrand, Tyresö, distriktslantmätare 
A.F. Sandberg, Södertälje, byggmästare L.v. Haugwitz, Hanviken (interimsstyrelsens 
ordförande), och övervägmästare Alf Öberg, Stockholm. Suppleanter blev direktör Hans 
Holm, ingenjör E. Wijkmark, tjänsteman Yngve Hildestrand, herr G. Jansson och 
handelsföreståndaren Johansson (sic!). 
 
Styrelsens befattningshavare var tydligen inte helt lätt att komma överens om. Efter 
årsmötet höll den utsedda styrelsen sitt första konstituerande möte den 15 september. Då 
kunde man inte enas om vem som skulle bekläda de olika posterna. Men det blev von 
Haugwitz som utsågs till ordförande för detta första ordinarie styrelsemöte. De var först 
en vecka senare som Allan Andersson kunde kliva in i rollen som ordförande fullt ut. von 
Haugwitz fick titeln ”verkställande ledamot”, sekreterare blev Sandberg, vice ordförande 
Allan Hellstrand och kassör Alf Öberg.120  
 
Ordföranden Allan Andersson var småbrukare och socialdemokratisk riksdagsman 
(Andersson i Tungelsta), född 22 januari 1886 i Forsheda, Jönköpings län, död 17 
februari 1966. Andersson var ledamot av riksdagens andra kammare1922-1924 och 1926-
1952 för Stockholms läns valkrets. Han var även landstingsledamot från 1919.121 

Länsförbundets uppgifter 
Efter de formella förhandlingarna på det första årsmötet 1949 diskuterades förbundets 
verksamhet och arbetsuppgifter. Vad skulle den nybildade organisationen egentligen 
syssla med? Medlemmarna inbjöds att komma med synpunkter och förslag. Av 
diskussionsprotokollet framgår att förbundet förväntades hämta in prisuppgifter på 
vägmaskiner och vägmaterial. Man tänkte sig att styrelsen skulle samordna 
medlemmarnas behov och inköp av till exempel dammbindningsmedel. Vidare föreslogs 
att förbundet skulle medverka vid avtalsförhandlingar ute hos de anslutna föreningarna 
och utarbeta lämpliga bokföringssystem, arbetsrapporter och andra formulär som kunde 
vara till nytta för vägföreningarna/samfälligheterna. Man diskuterade också frågor som 
huruvida husnummerskyltning och vägbelysning skulle/borde bekostas av 
föreningarna.122 Belysningsfrågan, som också berördes på det första styrelsemötet, var 
den första större principiella frågan som togs upp inom området ”standardisering och 
gränsdragning”. Det gällde att reda ut hur långt en enskild väghållares skyldigheter 
egentligen sträckte sig.123 
 
Önskemålen från medlemmarna om det nya förbundets framtida uppgifter kan delas in i 
tre kategorier – REV:s tre uppgifter. För det första ville man att REV skulle fungera som 
en centraliserad inköpscentral för vägmaterial och maskiner med målet att pressa ner 
                                                 
119 Årsmöte REV 1950, Förslag till utgifts- och inkomststat 
120 Styrelseprotokoll 23 september 1949 
121 källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Allan_Andersson 
122 Årsmöte REV 1949, Protokoll § 12 
123 Styrelseprotokoll REV 15 september 1949, § 5: A F Sandberg fick i uppdrag att ”…närmare undersöka 
frågans nuvarande läge.” 
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priser. För det andra framkom önskemål om juridisk och ekonomisk hjälp vid konkreta 
förhandlingar. För det tredje efterlystes att förbundet skulle ställa sig i spetsen för ett 
standardiseringsarbete. Men ville ha ensartade formulär och bokföringssystem, och också 
klarlägganden om gränsdragningsfrågor gällande rättigheter och skyldigheter – här kan 
man säga att REV skulle bidra med att definiera vad en enskild vag egentligen var för 
något.  De tre uppgifterna var sammanfattningsvis: 
 

1. Centraliserade inköp 
2. Juridisk och ekonomisk hjälp vid förhandlingar 
3. Standardisering och gränsdragning 

 
Redan vid det konstituerande årsmötet ser man alltså tydligt att Länsförbundet 
förväntades spela rollen som en samlande punkt i ett spretigt och ickeuniformt 
infrastrukturellt system. Man ville att förbundet skulle fungera som en koordinator och 
bidra till skapandet av standardiserade procedurer – kort sagt: Målet med REV var att 
skapa en centralt placerad systemkoordinator. Man ville införa ett element av central 
planering och likriktning i ett vägsystem helt och hållet uppbyggt efter en decentraliserad 
lokal intresseprincip. Det var en liknande ambition som Svenska vägföreningen hade 
1914 för de allmänna vägarna och som hade resulterat i avskaffandet av 
bondeväghållningen och intresseprincipen som styrande logik i mitten av 1920-talet.  
 
Men REV har aldrig haft lika radikala planer som Svenska vägföreningen. REV uttalade 
inga ambitioner att bli motsvarigheten till centralt placerad ”systembyggare”. Inte heller 
krävde man att det allmänna helt skulle ta över väghållningen i linje med förstatligandet 
av de allmänna vägarna 1944. Men målet var helt tydligt att bli koordinator och, vad man 
skulle kunna kalla, en ”obligatorisk passagepunkt” eller ”gate keeper” i sitt eget 
infrasystem. REV:s i dagsläget uttalade ambition att bli den ”tredje väghållaren” har 
således gamla anor. 
 
Under förbundets första år arbetade styrelsen med att besvara frågor från medlemmarna 
och tog på sig rollen som mellanhand mellan länsstyrelse och olika vägföreningar 
angående gränsdragningstvister och besvär över styrelseval. Vad gällde belysningsfrågan 
beslutade riksdagen (Kung. Majt.), på en framställning från Stockholms länsstyrelse, att 
vägbelysning skulle kunna ingå som en del i den enskilda väghållarens ansvar (gällde 
enbart vägföreningar i tätort). REV beslutade att informera alla medlemmar om denna 
förändring.124 Man tog också beslut om utredningar gällande ägande- och dispositions-
rätten till vägar och grönområden inom vägföreningarnas område.  
 
Redan under det första verksamhetsåret började man också arbeta med ett område som 
skulle komma att ta mycket plats – frågan om ändrade regler för statsbidrag till enskild 
väghållning och speciellt statsbidrag till anskaffande av vägmaskiner – frågorna var under 
utredning. Det generella statsbidraget undersöktes av Lagman Bexelius, ”översyn av 3 
kap. enskilda väglagen”, och maskinfrågan av Överinspektör Kinch på Vägverket. Bägge 
dessa skulle uppvaktas av REV.125 
 
Som ett exempel på den tidiga styrelsens arbete kan anföras ett längre citat från 
styrelseprotokollet 31 maj 1950: 
                                                 
124 Styrelseprotokoll REV 15 december 1949, § 2 
125 Styrelseprotokoll REV, 20 februari 1950, § 3 och 4 
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”Hellstrand relaterade att inom Tyresö vägförening fråga uppkommit om att 
vägföreningen skulle överta underhållet av vissa bryggor. Till dessa bryggor ledde 
ej farbar väg. Under diskussionen om saken anfördes att underhållet av bryggorna 
ifråga ej kunde lagenligt övertagas av vägföreningen med mindre länsstyrelsens 
beslut förelåg om att bryggorna ifråga skulle tillhöra vägföreningen. Öberg 
meddelade i detta sammanhang att justitierådet Lawski som sin mening uttalat, att 
endast bryggor vartill ledde farbar väg kunde tillhöra vägförening och att 
väghållning endast å körbara vägar kunde omhänderhas av en vägförening. Det 
relaterade spörsmålet skulle av styrelsen beaktas och framföras till lämpligt 
forum.”126 

 
Förutom det ålderdomliga språket och de byråkratiska formuleringarna visar utdraget en 
central del av REV:s ”raison d´etre”. Styrelsen kunde ta emot besvärliga definitions- och 
gränsdragningsfrågor och genom sitt nätverk hitta svaret. Att kunna ta underhandskontakt 
med en av landets högsta jurister, justitierådet Lawski, och be honom uttala sig i frågan 
om två bryggor i Tyresö var inte alla förunnat. Exemplet tjänar som illustration till både 
REV:s tydliga ambition att bli den obligatoriska passagepunkten i det enskilda 
vägsystemet och till den uppenbara nytta som vägföreningarna kunde ha av ett 
gemensamt länsförbund. Det är inte särskilt troligt att en enskild vägförening skulle 
kunna mobilisera de nätverksresurser som visas prov på här och kunna värva en domare i 
högsta domstolen till ”sitt lag”. 
 
I övrigt införskaffade styrelsen vägsalt till rabatterat pris och man genomförde en första 
undersökning om vilka lämpliga bokföringssystem som användes av medlemmarna. Det 
sistnämnda syftade till att standardisera procedurerna för att öka kontrollen av den 
enskilda väghållningen och till att förenkla det praktiska arbetet för medlemmarnas 
förtroendevalda styrelser. Man kom fram till att det system som praktiserades av Kumla-
Hanvikens vägförening var det bästa och REV tog på sig uppgiften att trycka upp 
blanketter att distribuera till medlemmarna.127 En annan standardiseringssträvan gällde 
avtal mellan Vägarbetarförbundet och vägföreningarna när det kom till större 
byggprojekt. Många olika metoder prövades under de första åren. Bland annat deltog 
styrelsens ledamöter i de direkta förhandlingarna ute hos medlemsföreningarna. Men det 
långsiktiga målet för REV var att ingå kollektivavtal eller normavtal med vägarbetarna i 
länet för att skapa en genomlyst och förutsägbar prisbild.128 
 
Vid årsstämma nummer 2, 1950, den 20 september på Hotell Reisen i Stockholm hälsade 
ordföranden deltagarna välkomna och uttryckte en grandios ambition för REV. 
Riksdagsman Allan Anderson underströk ”önskvärdheten av vägföreningarnas och 
vägsamfälligheternas hundraprocentiga anslutning till förbundet”129 
 
I styrelsens verksamhetsberättelse framgår att man upplevt vissa barnsjukdomar under det 
första året. Dessa berodde dels på bristande medel och dels på oklarheter om vad 
                                                 
126 Styrelseprotokoll REV 31 maj 1950, § 2 
127 Styrelseprotokoll REV 11 augusti 1950, § 8. Frågan om standardisering av bokföringen är uppe många 
gånger under REV:s första år och flera försök görs. Frågan stupar på den stora olikhet som finns mellan 
medlemmarnas olika väghållningsområden. Idag finns dock denna medlemsservice på REV:s hemsida. 
128 Styrelseprotokoll REV 31 maj 1950, § 5. Under de första åren återkommer denna fråga ett flertal gånger 
när olika vägföreningar vänder sig till REV för assistans i förhandlingarna. Se t.ex. Styrelseprotokoll REV 
11 augusti 1950, § 3 
129 Årsmöte REV 1950, Protokoll § 1 
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förbundet egentligen skulle syssla med– ”riktlinjerna för förbundets arbete i detalj varit 
svåra att precisera.”130 I efterhand kan man nog tycka att styrelsen var onödigt 
självkritisk. Man hade trots allt fått en hel del gjort. 
 
Man rapporterade dock vissa framgångar med inköpskoordineringen och hade lyckats 
teckna förmånliga avtal om inköp av vägsalt (den första uppgiften). Vad gällde inköp av 
vägmaskiner hänvisades frågan till nästa årsmöte och till den diskussion som hörde till 
statens eventuella vilja att bidra med medel till de enskilda vägarna (se nedan). Den andra 
uppgiften, hjälp och bistånd vid förhandlingar, åtdrog sig viss kritik på årsmötet. 
Vendelsö vägförening, företrädd av T. Björkman anförde kritik som gick ut på att 
styrelsen inte hade tillvaratagit vägföreningens intressen vid en avtalsförhandling. 
Styrelsen skyllde misslyckandet på att man blivit inkopplad allt för sent för att kunna 
göra någon nytta. Men styrelsen hade dock tagit initiativ till att upprätta ett kollektivavtal 
för Stockholms län – ett bra exempel på standardisering av kontrakt och formulär i syfte 
att ensa vägföreningarnas arbete. 
 
På en annan fråga rörande juridisk assistans ställde sig dock årsmötet avvisande. Man 
ville inte ha något att göra med föreningarnas ”restlängdsförda vägavgifter”. I detta fall 
drog sig REV tillbaka och avstod från att fungera som ”inkasserare” i de fall där 
vägföreningarna hade problem med indrivandet av avgifter. Man hänvisade ampert till 
”gällande lag”.131 Den tredje uppgiften, standardisering och gränsdragning (definiera 
enskild väg) hade tagit en oväntad vändning som man inte såg på det första årsmötet och 
som pekar framåt mot vad man skulle kunna kalla REV:s i dagsläget nyväckta mission – 
politisk lobbyism.  
 
Styrelsen angav som sin största framgång att ordföranden tillsammans med andra 
riksdagsmän väckt en motion om ”översyn av gällande lag om enskilda vägar”. 
Riksdagen hade bifallit motionen. Man lovade att i den kommande utredningen som 
skulle bli följden av riksdagsbeslutet, noga bevaka medlemmarnas intressen. Det var 
denna utredning som man också hänvisade till vad gällde frågan om centrala inköp av 
vägmaskiner. Riksdagen skulle utreda frågan om statsbidrag till enskild väghållning och 
REV beslutade att invänta (och försöka påverka) de nya reglerna. Här var REV speciellt 
noga med att påpeka att man skulle bevaka gränsdragningsproblematiken angående till 
exempel belysningsfrågor, formerna för bildande av vägföreningar och ”vägföreningarnas 
handhavande å byggnadsplanernas grönområden m.m.”132  
 
Frågan om definitionen av kategorin enskild väg hade således flyttats upp på riksnivå. Nu 
gällde det inte bara en lokal vägförenings eller samfällighets problem med att förstå 
gränserna för sina åtaganden. REV tog på sig att bevaka frågan på högsta nivå. Dessutom 
hade den unga organisationen redan under första året blivit betrodd med uppdraget att till 
länsstyrelsen i Stockholms län yttra sig i besvärsärenden angående väghållning. REV var 
en bit på väg att etablera sig som en obligatorisk passagepunkt för enskilda vägfrågor 
både på läns- och riksnivå. 
 
Efter årsstämman 1950 kan man säga att REV:s uppgifter hade klargjorts. Den första 
uppgiften, inköp, fanns kvar. Den andra, juridiskt - ekonomiskt bistånd, hade klarare 
                                                 
130 Årsmöte REV 1950, Styrelseberättelse 
131 Årsmöte REV 1950, Protokoll § 7 och 14 
132 Årsmöte REV 1950, Styrelseberättelse  
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definierats och fått överta vissa element i den tredje, gränsdragning och standardisering. 
Det konkreta arbetet, på lokal nivå, med att definiera gränserna för en vägförenings 
rättigheter och skyldigheter hade överförts till uppgift två. Men det mera allmängiltiga 
definitionsarbetet fick en egen kategori. Resultatet var alltså en något omformulerad 
strategi som kan sammanfattas i nedanstående uppgiftslista: 
 

1. Centraliserade inköp 
2. Konkret juridisk och ekonomisk hjälp vid förhandlingar och 

gränsdragningskonflikter på det lokala planet  
3. Politisk påverkan, på både läns- och nationsnivå, i frågor gällande reglering och 

definition av kategorin enskild väg  
 
Under perioden fram till ombildningen till ett riksförbund 1969 fick punkt två ett tillägg. 
Den konkreta tekniska rådgivningen gällande vägbyggande och underhåll tog gradvis allt 
större plats. Men min bedömning är att teknisk rådgivning blev viktigt först från och med 
1970-talet. 
 
Nedan redovisas en (något osystematisk) lista över länsförbundets arbetsområden de 
första åren: 
 

- Styrelseberättelse 1951: Styrelsen avgav yttrande om ändringen av 
bestämmelserna om statsbidrag för väghållning och översynen av den enskilda 
väglagen. Medverkade vid uppgörelse mellan vägföreningar och olika motparter, 
exempelvis exploatörer. Styrelsen engagerade sig i bestämmelser om högsta 
tillåtna hjulringstryck samt möjligheten till fartbegränsningar. 

- Protokoll 29 sep 1952, § 8: Diskussion om de utredningar förbundet utförde för 
medlemmarnas räkning. Frågan var hur mycket varje medlem skulle betala. 
Förslaget blev 30 %, resten bekostades av länsförbundet. Ordförande Allan 
Andersson menade att styrelsens sammansättning av personer gjorde att förbundet 
till en ringa kostnad kunde utföra väsentliga utredningar för medlemmarnas 
räkning. 

- Protokoll 28 sep 1952, § 13: Den första protokollförda diskussionen om kollektiv 
ansvarsförsäkring. 

- Styrelseberättelse 1953: Styrelsen har hjälpt Stora Björknäs och Gundersbergs 
vägföreningar i förhandlingar med försäkringsbolag angående skadereglering av 
sönderkörd bro. Styrelsen har avlåtit skrivelse till Länsstyrelsen om 
beräkningsgrunder och andelstal. Styrelsen engagerade expert på 
avtalsförhandlingar och för första gången fick man gemensamt avtal mellan 
vägföreningarna och Svenska vägarbetarförbundet. Ny statlig författning 
(417:1952) gav väghållare 60 % statsbidrag till snöplogar vägsladdar och andra 
större redskap samt statlig lånegaranti till större vägmaskiner. 

- Protokoll 30 sep 1954: Styrelsen fick i uppdrag att ordna en förteckning över alla 
vägföreningar och vägsamfälligheter inom länet i syfte att underlätta samarbete 
och nyrekrytering av medlemmar. 

- Styrelseberättelse 1954. Styrelsen tog initiativ till en motion till 1950 års riksdag. 
Denna motion rapporterades ha lett till betydelsefulla ändringar i lagen om 
enskilda vägar. Styrelsen uppvaktade Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen för att 
utvidga kungörelsen om statsbidrag till anskaffning av vägredskap. Styrelsen 
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medverkade i flera tvister där vägföreningar var inblandade, dels med 
Länsstyrelsen och dels mellan fastighetsägare och exploatörer.  

- Protokoll 30 sep 1955, § 12: Styrelsen föreslog stadgeändring så att även 
kommuner och fastighetsägarföreningar skulle kunna bli medlemmar.  

- Styrelseberättelse 1955: Arbete har pågått sedan flera år med en metod att skapa 
en metod för enhetlig kostnadsredovisning och bokföring. Styrelsen har fortsatt 
upphandlingsverksamhet och undersökningar av olika maskiner och till exempel 
snöplogar. Reklammaterial för att värva medlemmar ska tas fram. 

- Protokoll 24 sep 1956, § 11: Årsmötet gick emot beslutet från året innan om att 
låta kommuner och fastighetsägarföreningar bli medlemmar. ”Kommunerna och 
vägföreningarna hade ofta motsatta intressen varför det vore mindre välbetänkt att 
få kommunerna med i förbundet.” Beslutet fattades med överväldigande majoritet. 

- Styrelseberättelse 1956: ”Årsmötet avhölls den 30 sep 1955 på restaurant 
Malmen, Stockholm. Före årsmötet företogs en studieresa per buss till 
vägförvaltningens grustillverkningsplats vid Fittja och till sandsiloanläggningen 
vid Botkyrka. Vid grustillverkningsplatsen vid Fittja lämnade övervägmästare L 
Jansson en synnerligen intressant och instruktiv redogörelse över användningen 
av olika slag av vägbeläggningsmaterial för grusvägar. Om trafikräkningsmaskin: 
”Den fortlöpande ökningen av motorfordonstrafiken har för många av förbundets 
medlemmar medfört betydande kostnadsökningar för underhållet av vägarna. Det 
har därför visat sig nödvändigt att närmare undersöka motorfordonsfrekvens inom 
respektive vägnät och kontinuerligt följa utvecklingen av densamma. I detta syfte 
har styrelsen inköpt en trafikräkningsmaskin av märket Traficounter typ JR, som 
mot en mindre avgift utlånas till medlemmarna.” Maskinen var transportabel hade 
inbyggd automatisk trafikräknare baserad på lufttrycksimpulser. Räkneverket 
registrerade ett fordon för varje axelpar. Låneavgiften var 10 kr per dag med 
rabatt vid längre lån. 

- Styrelseberättelse 1956: Skrivelse om statsbidrag till enskild väg. Problemet som 
REV engagerade sig i var att många av vägföreningarna hade svårt att få 
statsbidrag. 

- Under 1960 arbetade styrelsen intensivt med den statliga utredningen om 
statsbidrag till enskilda vägar. 

 
Medlemsutvecklingen inom länsförbundet visas i en bilaga i slutat av rapporten. Som kan 
noteras var ökningstakten jämn, om än låg. Vid slutet av perioden uppgick det 
samanlagda medlemsantalet till 120 – varav 79 vägföreningar och 41 vägsamfälligheter 
(uppgift saknas för 1968). Man kan ana att Stockholms län började bli uttömt som 
upptagningsområde.  
 
REV:s arbetsuppgifter och strategi utmejslades mycket tidigt och genomgick inga större 
förändringar under länsförbundets tid.  

Riksförbundet enskilda vägar 1969–2009   
År 1969 ombildades länsförbundet i Stockholm, till Riksförbundet enskilda vägar, och 
det blir inte längre en anakronism att använda förkortningen REV.133 

                                                 
133 Egentligen var namnet “Riksförbundet för enskild väghållning” vilket förenklades i början av 2000-talet 
till ”Riksförbundet enskilda vägar” – REV. 
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Motiv, uppgifter och strategi 
Redan i början på 60-talet verkar man ha börjat diskutera en utvidgning av det 
geografiska upptagningsområdet. Detta efter att först ha funderat om även kommunala 
väghållare och enskilda fastighetsägare skulle kunna utgöra en större medlemsbas för 
länsförbundet – en fråga som avslogs. 
 
På ett styrelsemöte 1963, närmare bestämt den 30 januari, väcktes frågan om ett 
riksförbund. Styrelseledamoten och vägingenjören Nordenadler fick i uppdrag att via sina 
kontakter i Göteborg och Bohus län, Gävle, Malmö och Södermanland län, undersöka om 
intresse fanns (§ 249). Men frågan om ett riksförbund föregicks egentligen av en 
diskussion om samarbete mellan vägföreningar om gemensamt inköp och användande av 
större maskiner. Under år 1961 samlade man in material från olika län för att ta reda på 
var det fanns vägföreningar. Inte oväntat kom man fram till att de flesta fanns runt de 
stora städerna, Malmö, Stockholm, Göteborg. Det var endast där som man ansåg det vara 
möjligt med delad maskinanvändning. Frågan om samarbete runt vägmaskiner föll dock 
och i stället koncentrerade man sig på bildandet av ett riksförbund. 
 
Men det dröjde ganska lång tid innan man till slut kom till skott. På årsmötet 1963 fick 
styrelsen i uppdrag att gå vidare att utreda frågan. Under 1966 bjöd styrelsen in 
ordförandena i de större vägföreningarna i Malmöhus och Uppsala län för att diskutera 
riksförbundsfrågan, vilket väckte stort intresse. Det var på årsmötet 1967 som styrelsen 
slutligen fick i uppdrag att utarbeta ett förslag till de nya stadgar som krävdes för att 
tillåta även vägföreningar och samfälligheter från andra län än Stockholm. Till sist på 
årsmötet 1968, 25 september, på Ulriksdals värdshus i Solna godkände årsmötet 
stadgeändringen och därmed ett riksförbund för de enskilda vägarna. Stadgeändringen 
slogs fast på nästkommande årsmöte 1969 och utvidgningen till ett förbund för hela 
Sverige var därigenom formellt fastslagen. 
 
I samband med årsmötet 1968 infördes en viktig nyhet. Det nybildade riksförbundet 
beslöt att teckna en obligatorisk försäkring för alla medlemmar. Denna försäkringslösning 
är idag en av REV:s viktigaste tillgångar när det gäller att värva medlemmar.  
 
Den nya styrelsen för riksförbundet kom att bli legendarisk i REV:s historia. Rune 
Wärmark avgick som ordförande och ersattes av Arne Eidlerth som kom att sitta fram till 
1994. Han kom att sätta en mycket stark prägel på riksförbundets första 25 år. Eidlerth 
var socialdemokratisk kommunal- och landstingspolitiker från Täby. Att välja en politiker 
till ordförande har varit, och är fortfarande REV:s ambition. En ny ordförande, efter 
Eidlerth valdes 1995. Det kom att bli Elwe Nilsson, moderat landstingspolitiker från 
Stockholm och mycket engagerad i transportpolitiken både på läns- och riksnivå. Bland 
annat var han en av arkitekterna bakom det så kallade Dennispaketet. Nilsson var 
ordförande fram till 2007 då han ersattes av Sven Ivarsson – den förste icke-politikern på 
posten. Han är vald fram till 2011. Ivarsson var anställd på Vägverket 1961-2002 och 
arbetade med allmänna vägar. Han blev i början av 1970-talet utsedd till 
länsstyrelserepresentant i styrelserna för ett antal vägföreningar i Stockholms län och 
kom på så sätt i kontakt med REV. Ivarsson efterrädde vägteknikerns Olov Olsson i 
REV:s styrelse 1977.  
 
En annan nykomling 1969 var advokaten Robert Nydahl, som kom att bli en tongivande 
profil i styrelsen fram till 1990 då han efterträddes av sonen Bengt, också han advokat.  
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Robert Nydahl efterträdde Gunnar Prawitz som de sista åren av 1960-talet fungerat som 
jurisdisk sakkunnig i styrelsen. Med Nydahl fick REV:s juridiska rådgivningsverksamhet 
ett verkligt tillskott. Bland annat så deltog han i en lång rad informationsmöten 
tillsammans med Arne Eidlerth och Nydahl skrev också det juridiska kapitlet i REV:s 
handbok för enskild väghållning på 1980-talet (se mera nedan). 
 
En nyhet var att riksförbundets styrelse tydligare än innan värvade ledamöter med 
speciell kompetensprofil. Målet var att ha en politiker som ordförande och en advokat, en 
lantmätare (Sten Ahlberg – även han långvarig i styrelsen) och en vägingenjör (Gösta 
Nordenadler från länsförbundet) som ledamöter. 
 
Medlemsutvecklingen steg markant 1969. Från 120 medlemmar innan utvidgningen, 
kunde nu rapporteras ett antal av 172 – varav 96 föreningar och 76 vägsamfälligheter. 
Plötsligt var samfälligheterna nästan lika många som vägföreningarna. 
 
Under länsförbundets tid gav REV:s styrelsemedlemmar råd i tekniska frågor och 
hanterade också lantmäterispörsmål. Men det var inte förrän ombildandet till riksförbund 
som denna verksamhet fick någon större omfattning och systematik. Kanske berodde 
detta på en viss konkurrens med Vägverket. Enligt Sven Ivarsson bevakade Vägverket 
tekniken som sitt eget revir. REV fick gärna hålla på med juridik och förvaltningsfrågor, 
men skulle lämna vägbyggnadstekniken till dem som var satta att sköta den saken.134 
 
Under 1972 flyttade REV in i sina första lokaler. Det var ett mindre rum om cirka 12 
kvm, lämpligt som arkiv, beläget i advokat Nydahls kontor på Sveavägen 32. Därifrån 
sköttes REV:s administration med telefontid helgfria måndagar mellan kl. 17 och 19. 
Idag disponerar REV en stor våning ombyggd till kontor med sju kontorsrum på 
Östermalm i Stockholm. 
 
Vid starten 1949 var, som nämnts, den fasta avgiften 40 kr/år för vägförening och  
23 kr/år för vägsamfällighet, den rörliga avgiften var 2 kr/km väg. Beslutet om 
utdebiteringens form och storlek har alltid varit föremål för livliga diskussioner. 
Alternativa former på agendan var till exempel avgift i förhållande till taxeringsvärde och 
ett antal ören per hektar för det område som vägföreningen respektive samfälligheten 
betjänade. I dag är en fasta avgiften 750 kronor och den rörliga (lika för alla) är 55 kr/km 
väg.  
 
Styrelsemötena under 70-talet dominerades av diskussioner om antagande av nya 
medlemmar. 1978 tecknade REV avtal med Länsförsäkringar (19 december) om ett 
försäkringspaket med bland annat rättsskyddsförsäkring. Idag tecknas försäkringen 
kollektivt för alla medlemmar hos If och innehåller nio olika försäkringar, bland annat 
ansvarsförsäkring, styrelseansvarsförsäkring och rättsskydd. Priset för medlemskap i 
REV, inklusive försäkringen, är lägre än om vägsamfälligheten tecknar en egen 
motsvarande.  
 
Aktiviteten inom REV förefaller ha varit relativt låg under 70-talet En notering i ett 
styrelseprotokoll från 1978 kanske kan illustrera den kollegiala och informella stämning 
som rådde:  

                                                 
134 Intervju Sven Ivarsson 
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”REV;s namnskylt i polerad mässing och placerad på utsidan av dörren till 
kanslilokaliteterna å Sveavägen 43, 3 trappor upp har under mystiska omständigheter 
blivit s.m.s.(förkortning för ”som man säger” – min anm.) bortrövad. Olika förklaringar 
till händelsen framkastas under sammanträdets gång av vilka den troligaste synes vara 
den att någon medlem i förbundet uppsökt kansliet i och för att dryfta något invecklat 
vägproblem – troligtvis av juridisk natur – men dessvärre underlåtit att telefonledes 
överenskomma om tid för besöket med jourhavande styrelseledamot, varför någon 
reaktion på hans säkerligen allt ivrigare bultande på sagda dörr helt uteblivit. I vredesmod 
och topp tunnor rasande har han troligtvis därvid nertagit mässingsskylten från dörren 
och avvikit med densamma från platsen. Uppdrogs åt Robert (Nydahl) att skaffa en ny 
mässingsskylt.” (styrelsemöte 19 december 1978 § 4) 
 
Från slutet av 1970-talet ökade aktiviteten. Jag kommer fortsättningsvis att presentera 
REV:s arbete under att antal tematiska rubriker. 

Samarbete med andra intresseorganisationer 
Under 1970-talet samarbetade REV med Svenska Vägföreningen (SVF) och man 
beslutade den 14 december 1976 att anmäla REV som medlem i SVF. Under 80-talet 
deltog REV regelbundet på svenska vägföreningens årsmöten. 
 
Årsmötet 1994 (10 februari) fick celebert besök. Kjell-Olof Feldt, Svenska 
vägföreningens ordförande, höll ett föredrag under rubriken ”Välfärd, produktivitet och 
Norden i Europa”. Han pläderade kraftigt för ett positivt samband mellan 
väginvesteringar och industrins produktivitet. Med metaforer som att kedjan aldrig blir 
starkare än sin svagaste länk, smickrade han de enskilda vägarnas betydelse i 
transportapparaten:  
 
”De enskilda vägarna är en förutsättning för varje fraktföretags annonsering om dörr till 
dörr. De borde också vara ett viktigt inslag i varje tal om att hela Sverige måste leva.” 
Mycket slagkraftigt sammanfattade Feldt den bakomliggande logiken för enskild 
väghållning: ”Genom att besluten ligger lokalt hos de vägansvariga som av 
naturnödvändighet måste en nära kontakt med brukarna av vägen, kan man åstadkomma 
en bättre vägstandard till lägre kostnad. Det kan gälla typ av väg, tidpunkt för underhåll 
och kostnaderna för underhåll. Därtill kan man utnyttja lokalkännedom om 
arbetsmarknad, välja leverantörer och entreprenörer med lokal kunskap och förmodligen 
även lokalt engagemang. Samtidigt skapas arbetstillfällen och man kan påverka 
sysselsättning och servicegrad lokalt.” 
 
I april 1978 inledde REV ett samarbete med Sveriges Villaägarförbund. Samarbetet 
började med en diskussion om yttrande över 1969 års vägutredningsbetänkande.  
Under 1979 fördjupades samarbetet med villaägarna. Ahlberg utsågs till adjungerad 
ledamot i Villaägarförbundets kommitté för gemensamhetsanläggningar.  
 
REV och villaägarna utredde under början av 80-talet om samarbetet skulle fördjupas 
ytterligare (24 januari 1983). Man ville utnyttja varandras specialister, hålla 
gemensamma kurser och konferenser. Det som hindrade ett fördjupat samarbete var 
skilda förutsättningar för medlemskap i respektive organisation. I Villaägarförbundet 
kunde både organisationer och enskilda fastighetsägare vara medlemmar. I REV kunde 
bara en organisation med styrelse vara medlem, inte privatpersoner. I mars 1983 träffades 
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dock ett samarbetsavtal. Samarbetet fortsatte till 1987. Men allt rann allt ut i sanden 
sedan REV:s styrelse, främst advokat Bengt Nydahl, sagt nej till ett reellt sammangående 
mellan de två organisationerna.  
 
Datorisering, Bulletinen och Internet  
Under 1990-talet började man uppmärksamma datoriseringens fördelar för administration 
och medlemskontakter. Det var Bengt Allfors, mångårig styrelsemedlem, som 
introducerade den nya tekniken.  
 
Styrelsen diskuterade olika strategier för datoriseringen och efter några år skaffades den 
första datorn till kansliet. Den användes främst av kanslisten Anita Edholm. År 1999 
inköptes två datorer av märket Gateway. De kostade 49 325 kronor, plus programvaror. 
Under många år sköttes driften av Bengt Allfors. Idag, 2010, i lokalerna på Riddargatan i 
Stockholm har samtliga sju kontorsrum försetts med dator. En server med backup-
funktion och UPS har tillkommit. Driften sköts av ett externt företag. 
 
Datoriseringen har betytt mycket för kontakten med REV:s medlemmar. Dels för vanliga 
medlemsärenden men också för frågor från medlemmar som besvarats av REV:s 
experter. I många fall har dessa medlemskontakter inneburit material för avdelningen 
”Frågor&Svar” som numera finns på REV:s hemsida.  
 
REV:s hemsida publicerades på nätet på försommaren 1998. Utvecklingen av hemsida 
gjordes av Allfors. Hemsidan har en öppen del med information som många väghållare 
har nytta av och en medlemsavdelning, åtkomlig genom inloggning, där medlemmarna 
kan hämta fördjupade kunskaper. Under senvåren 2010 har hemsidan gjorts om och nu 
sköter REV:s kanslipersonal allt arbete.  
 
Datoriseringen fick också en stor betydelse för REV:s medlemstidning, REV Bulletinen 
Artiklarna i REV Bulletinen författas av styrelsemedlemmar, föredragshållare och andra 
med specialistkunskaper inom vägteknik, lantmäteri, juridik, ekonomi och IT. Bulletinen 
bestod inledningsvis av några hopvikta A4-sidor fram till och med nr. 1, 1996. Men från 
och med nr. 2 blev Bulletinen moderniserad. Allfors tog fram en medlemsskrift i A4-
format med god papperskvalitet, som bestod av 16 sidor där logotypen var tryckt i 
svartvitt. En nyhet var att Bulletinen nu innehöll bilder. Detta år och framtill 2000 utkom 
två nummer per år. 2001 och 2002 publicerades tre nummer per år och från och med 2003 
fyra nummer. Fyrfärgstryck infördes på vissa sidor under hand för att från nummer 2, 
2004 finnas på alla sidor. Annonser infördes från och med nr 1, 2003. Bulletinens 
redigering och layout gjordes av Allfors fram till 2006 och har därefter lagts ut på externa 
redaktörer och layoutare 

Handboken EVA-REV 
Den 10 december 1979 presenterade Sven Ivarsson ett förslag till en handbok om 
enskilda vägar kallad EVA-REV (EVA står för ”Enskild Väghållning Anvisningar”). 
Under hela 1980 och 1981 arbetade man intensivt med EVA-REV-projektet. Man 
hoppades bli klar innan utgången av 1981 men arbetet drog ut på tiden och inte förrän 
under hösten 1982 var handboken tryckt och kunde distribueras ut till medlemmarna för 
ett pris av 320 kronor per styck (27 september 1982). Innan jul 1982 var 41 EVA-REV-
handböcker beställda. Under hela 80-talet arbetar man med uppdateringar och 
utvidgningar av EVA-REV. I augusti 1993 meddelades att 900 exemplar av EVA-REV 
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hade sålts. I oktober 2009 kom den tredje upplagan ut. EVA-REV används numera som 
läromedel vid högskolor och köps av kommuner och företag som kommer i kontakt med 
enskild väghållning. Men främst är den förstås ett hjälpmedel för styrelsen i varje 
vägsamfällighet. Innehållet omfattar följande huvudområden (totalt 233 sidor): 
 
Lagar och bestämmelser  (Bengt Nydahl) 
Teknisk väghållning  (Sven Ivarsson)  
Miljöfrågor   (Bengt-Åke Andersson, nytt sedan slutet av 1990-talet) 
Ekonomi   (Margareta Wikgren) 
Trafikfrågor   (Sven Ivarsson) 
 
Dessutom finns en lång rad mallar, information om REV och fullständiga lagtexter alla 
sammanställda av handbokens redaktör Bengt Allfors. 
 
Handboken kan ses som ett pionjärarbete. När den gavs ut i upplaga nummer ett var det 
första gången som någon sammanställde all information en vägsamfällighet kunde 
behöva.  

Utbildning av enskilda väghållare 
Den ovan nämnda handboken EVA-REV har varit central i det som i dag kanske är 
REV:s viktigaste arbetsområde: utbildning för de enskilda väghållarna. Kurserna har 
innehållit juridiska, administrativa och tekniska aspekter. Det var under slutet av 1980-
talet som verksamheten drog igång på allvar. År 1993 hade REV genomfört en pilotkurs 
för ”funktionärer i vägorganisation” Under till exempel året 1994 hölls 12 
informationskonferenser i 12 olika län, ett seminarium för REV-funktionärer och 
vägverkets personal, kurser för funktionärer i vägsamfälligheter/föreningar samt ett 
seminarium med vägverket och kommunförbundet. Det var 1994 som REV för första 
gången fick ett verksamhetsbidrag från vägverket på 500 000 kronor. Syftet var att ersätta 
REV för denna kursverksamhet. Idag är det årliga bidraget 250 000 kronor.  
 
År 1993 togs även ett ambitiöst kursmaterial fram tillsammans med Villaägarna. Det var 
en halvdagskurs med regelverk och förekommande problem i rollspel och föreläsningar. 
Ett antal provkurser med inbjudna ”elever” genomfördes och omdömena var 
genomgående positiva. Men avgiften (395 kronor) konstaterades uppenbarligen som för 
hög för att delta och projektet fick avslutas. I dagsläget genomförs numera i samarbete 
med Vägverket (numera Trafikverket) och Lantmäteriet utbildningar i forma av 
kvällskurser, för ca 1 400 styrelsefunktionärer per år (kursavgift 525 kronor). 
 
En viktig person för REV:s kursverksamhet har varit Anne-Marie Gard. Hon började 
1982, på Vägverket i Göteborg, arbeta med de enskilda vägarna i länet. Gard påbörjade 
omkring 1987 ett arbete med att likrikta de administrativa rutiner som tillämpades inom 
Vägverket i landets olika regioner. I slutet av 80-talet bjöds Gard in till REV:s årsstämma 
i Uppsala för att berätta om resultatet – en handbok med Vägverkets anvisningar för 
hanteringen av enskilda vägar. I handboken fanns REV:s försäkringserbjudande medtaget 
och de tekniska handläggarna med ansvar för enskilda vägar uppmanades att 
rekommendera medlemskap i REV när de mötte representanter från sina lokala 
vägsamfälligheter (det fanns cirka 140 tjänstemän inom Vägverket med detta 
ansvarsområde – idag mindre än 40). På detta sätt kom alltså den statliga myndigheten 
Vägverket att kraftigt propagera för medlemskap i REV genom att man uppmanade 
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samtliga län att tillämpa handboken. Resultatet blev enligt Gard att: ”medlemsantalet i 
REV ökade väsentligt på grund av att de tekniska handläggarna presenterade detta 
Riksförbund för väghållarna i landet.” Anne-Marie Gard deltog också, tillsammans med 
REV:s ordförande Arne Eidlerth på ett stort antal informationsmöten hos 
vägsamfälligheter över hela landet.  
 
I nuläget fortsätter REV med sina utbildningsinsatser. Vid årsstämman 10-11 oktober 
2009 angav många stämmodeltagare att deras rätt att vara där på den egna föreningens 
bekostnad grundlades i att de tog kunskap med sig tillbaka. Enligt Maria Sundström, 
REV:s kanslichef, var seminarierna det som verkligen lockade representanterna från de 
olika vägsamfälligheterna runt om i landet. Trots den, för en oinvigd, torra 
ämnesformuleringen – upphandling, moms, försäkring, andelstal, förrättning och 
omförrättning – var detta REV:s egentliga raison détre. Vägsamfälligheterna skickade 
sina representanter till Södertälje inte bara för att ha en trevlig helg på hotell. De skulle 
lära sig något också. Nedan anges exempel innehållet i fyra av de totalt nio seminarier för 
REV:s medlemmar vid kongressen i Södertälje:  
 

Seminarium nr 1: Förvaltning och lagar. Vilka lagar har vi att rätta oss efter när vi 
ska förvalta vår samfällighet? Hur går en förenklad upphandling till och vilka 
regler gäller? Uno Jakobsson, Advokat Lindhes advokatbyrå, AB, suppleant i 
REV:s styrelse 
Seminarium nr 2: Försäkringsfrågor. Vad ingår i REV:s försäkring? Hans-Otto 
Nilsson, Försäkringsjurist, If 
Seminarium nr 4: Indrivning av vägavgift Har vi någon möjlighet att kräva in 
obetalda vägavgifter? Sture Källgården, Lantmätare, ledamot REV:s styrelse 
Seminarium nr 6: Röjning, dikning, löpande underhåll och vattenproblematik. 
Måste vi röja och dika längs vår väg? Vilken standard ska vår väg ha? Vems 
ansvar är vattnet? Sven Ivarsson, Ordförande i REV:s styrelse, vägtekniker. 

 
Under hösten 2010 kommer REV, tillsammans med Lantmäteriet och Trafikverket, att 
hålla 14 kurser (två i varje före detta Vägverksregion – nuvarande Trafikverket är indelat 
i sex regioner). Ämnet är ”Utbildning för styrelseledamöter i vägorganisationer”: 
”Kursens mål är att deltagarna efter denna genomgång skall ha god kännedom om 
formella grunder avseende förvaltningsfrågor, väg- och trafiktekniska frågor, 
statsbidragsfrågor, lagar och förordningar. Kursavgiften är 575 kronor/deltagare. Kursen 
är på kvällstid mellan kl. 18:00 - ca 21:30, enklare förtäring samt kursdokumentation 
ingår.”135 

Juridisk rådgivning 
REV har sedan bildandet av riksförbundet, då advokaten Robert Nydahl vid Lindhés 
advokatbyrå blev styrelseledamot, ägnat sig åt handfast juridisk rådgivning till 
medlemmarna. Sedan mitten av 80-talet har Bengt Nydahl tagit över verksamheten.  
Advokatbyrån, som troligen är den enda i Sverige som specialiserat sig på enskild 
väghållning, kan sägas fungera som juridisk konsult och alla juridiska ärenden som 
medlemsföreningarna kan tänkas ha kanaliseras till Lindhés. Telefonkontakter om 
juridiska spörsmål ingår i medlemsavgiften för medlemmarna och betalas av REV när 
frågan går att lösa med en konsultation på 20-30 minuter. Om ärendet går vidare till en 
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domstolstvist släpper REV och medlemsföreningen får själva driva frågan med hjälp av 
advokatbyrån. I medlemskapet ingår, som nämnts, en ansvarighetsförsäkring från If som 
innehåller rättskydd.  
 
De vanligaste konflikterna inom en vägsamfällighet är att en enskild medlem klandrar ett 
stämmobeslut, till exempel slarv med formalia. Man har möjlighet att inom 4 veckor föra 
konflikten till fastighetsdomstolen. Det kan också vara en fejd vid sidan av som 
kanaliseras via föreningen och som visar sig ligga bakom bråken.  
 
Fastighetsdomstolarna är en tingsrätt som leds av en rådman och där ett fastighetsråd 
ingår. Fastighetsrådmannen är lantmätare eller tekniker och kompetent och kunnig när det 
gäller enskilda vägar. Enligt Nydahl är det i många fall så att den formella anklagelsen 
som går till fastighetsdomstolen inte är roten till konflikten mellan medlemmarna i en 
vägförening. Fastighetsdomstolen strävar efter att hitta en förlikning och lösa den 
bakomliggande konflikten. Den kan ofta vara missnöje med styrelsens arvoden, 
medlemsavgifter eller upplevelse av orättvisa mellan medlemsfastigheterna. Till exempel 
att någon sätter upp ett staket, diken som går in på åkrar, ekonomiskt bråk om avgifter, 
andelstal eller annan påstådd oegentlighet. Konflikterna kan också bero på personliga 
motsättningar, konflikter mellan ny och gammal ordförande och att styrelsen rent allmänt 
inte sköter sig (eller upplevs inte sköta sig). 

Kontakter med myndigheter och beslutsfattare 
De viktigaste myndighetskontakterna för de enskilda väghållarna på det lokala planet är 
kontakterna med Lantmäteriet och med Vägverket (idag Trafikverket). Det är lantmätaren 
som sätter upp spelreglerna för vägsamfälligheten genom den förrättning som bestämmer 
hur vägen ska skötas, andelstal och så vidare. Men det är med Vägverkets regionala 
representanter som väghållarna har den mera kontinuerliga kontakten gällande 
vägunderhåll och andra praktiska frågor. 
 
Mitt intryck av både de genomförda intervjuerna och den enkätundersökning som 
genomförts, är att förhållandet till Vägverket i de allra flesta fall är mycket gott. 
Detsamma gäller relationen mellan REV och Vägverket. Ett exempel på den goda 
relationen med Vägverket centralt, som mina informanter fört fram, är samarbetet med 
Håkan Persson under slutet av 1980-talet och framåt till mitten av 90-talet. Persson 
samordnade statsbidragen till den enskilda väghållningen och var den som drev fram 
statsbidraget från Vägverket till REV för anordnande av utbildningen av väghållare. 
 
Som nämnts har Vägverket alltsedan bildandet av Länsförbundet i Stockholm 1949 varit 
en viktig samarbetspartner för REV. Ingemar Skogö, före detta generaldirektör på 
Vägverket och numera Landshövding i Västmanland, hävdar att REV har allt att tjäna på 
ett gott samarbete med Vägverket. Men detta samarbete har inte alltid varit lätt att få till 
stånd, även om det över lag kan sägas fungera bra. För det första har många av mina 
informanter påpekat att de tjänstemän som har haft ansvar för den enskilda väghållningen 
inom Vägverket centralt, inte har haft en så hög status. Många har beskrivit det med 
orden att de ”sitter längst ner i korridoren” och att de är ett ”b-lag” jämfört med de 
tjänstemän som haft hand om de allmänna vägarna. Vägverket har beskrivits som en 
myndighet där ansvar för tekniktunga och ekonomiskt viktiga projekt värderats mycket 
högre än ansvar för enskild väghållning. Mycket tyder dock på att detsamma inte gäller i 
lika hög grad för motsvarande tjänstemän ute i Vägverkets sju regioner. 
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För det andra förefaller de enskilda vägarna ha hamnat i strykklass på grund av 
Vägverkets många omorganisationer. Anne-Marie Gard hävdar att när Vägverkets 
organisation gjordes om till sju regioner 1992 så …”bantades det bort mängder med 
tekniska handläggare för enskilda vägar. Totalt var vi ca 12 handläggare inom hela 
regionen. Tidigare fanns det bara inom Älvsborgs län 7 handläggare inom enskilda 
vägar”.136 
 
På det centrala planet är Lantmäteriet och Vägverket (i dag Trafikverket) samt 
Länsstyrelserna och Riksdagens trafikutskott REV:s viktigaste kontaktytor för generell 
politisk påverkan. Ett genomgående intryck från samtliga intervjuer som genomförts är 
att REV har en mycket stark legitimitet som företrädare för den enskilda väghållningens 
intressen. Ingen har, trots upprepade frågor, kunnat peka ut kontroversiella eller 
partiskiljande frågor där REV skulle betraktas som ett uttalat särintresse. I jämförelse 
med andra intresseorganisationer inom vägtrafiksektorn, som till exempel Bil Sweden, 
eller Svenska vägföreningen (numera nedlagd) framstår REV närmast som exemplarisk i 
sin framtoning. Mina uppgiftslämnare betraktar alla REV som en saklig och seriös 
företrädare. REV:s starkaste resurs i det politiska påverkansarbetet verkar vara just detta 
att de, till skillnad från många andra, inte alls betraktas som ett renodlat särintresse. 
REV:s medlemmar har inga direkta kommersiella eller andra ekonomiska intressen att 
driva. REV uppfattas inte som en konfliktsökande organisation eller en som använder till 
exempel media som aggressivt påtryckningsmedel. Alla politiska partier kan ställa sig 
bakom REV:s krav. Dessutom verkar den relativt blygsamma framtoningen, utan 
aggressiv lobbystrategi, tilltala såväl politikerna i Trafikutskottet som 
myndighetsrepresentanterna. 

“REV International”  
Under denna rubrik redovisar jag ett av REV:s arbetsområden som egentligen är mycket 
intressant – exporten av den svenska modellen för enskild väghållning. Jag kommer att 
återkomma till detta i en senare artikel. Texten nedan är författad av Sven Ivarsson. 
 
I slutet av 80-talet kontaktades REV av Världsbanken (WB) genom Christina Malmberg 
Calvo, ekonom med rötter i Sverige. Hon hade i sin roll som finansiär av bland annat 
infrastrukturprojekt i utvecklingsländer konstaterat problemen med den korta livslängd 
som många investeringar fick på grund av att intresset för att organisera drift och 
underhåll av anläggningarna var lågprioriterat. Det var mycket mer glamour i att klippa 
band och inviga nya broar och vägar än att organisera avvattningen så att vägarna och 
broarna inte spolades bort under regnperioden. Hon erinrade sig då föräldrarnas 
vägsamfällighet i barndomens Skåne och sökte därför upp REV. Denna kontakt 
resulterade 1998 i ett dokument, ”Private-Public Partnership for low volume roads: The 
Swedish Private Road Associations”. 
 
Dokumentet väckte uppmärksamhet och Sven Ivarsson inbjöds till Washington för att 
föredra ärendet i Världsbankens Ekonomiledningsgrupp och sedermera gästföreläsningar 
vid University of Birmingham, seminarier I Rumänien, Togo och Sydafrika. Överallt fick 
man ett positivt mottagande med reservation för Bukarest där man betackade sig för den 
statliga inblandningen. Detta medförde också att REV fick skaffa en internationellt 
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gångbar benämning och så föddes: The Swedish National Federation of Private Road 
Administrators”. 
 
Stephen Brushett, Världsbankens representant i Zambia, initierade 1999 ett projekt i 
Zambia där i WB regi ett fullskaleförsök skulle genomföras. SwedeSurvey (Lantmäteriet) 
hade redan genomfört ett projekt med land- och fastighetsregister och förutsättningarna 
ansågs goda med vissa lagändringar. REV ombads delta i projektet genom att i första 
hand arrangera ett studiebesök i Sverige så att zambierna själva kunde ta del av 
myndighetssyn och lokalengagemang. Under en vecka i april besökte nio representanter 
från Zambia, en biträdande minister, två statssekreterare, vägsakkunniga, kommunfolk 
och jurist, Sverige för att ta del av svenska förhållanden. Regeringen, liksom Vägverket, 
Lantmäteriet och Kommunförbundet besöktes, liksom Åkersberga och Österskärs 
Vägföreningar men även lilla Broby vägsamfällighet i Vallentuna med sju delägare. 
Arbetet fortsatte därefter i Lusaka och vissa nödvändiga lagändringar hann genomföras 
innan ett presidentval innebärande ny president medförde att alla pågående projekt som 
inte tilltalade den nye presidenten lades ner. Vissa försök har gjorts av WB att intressera 
den nuvarande regimen, men än så länge anses projektet inte möjligt. 
 
Det som från inblandades (Sven Ivarsson) sida kan upplevas märkligt är det mycket svaga 
intresse som finns i vår svenska biståndsorganisation. REV har inbjudit sig själva och fått 
besöka SIDA några gånger, men alla försök har runnit ut i sanden. Det borde vara 
politiskt okontroversiellt, men inget intresse finns. 

Politik och lobbyism: 
Under denna rubrik lämnar jag redogörelsen för REV:s arbetsuppgifter och tar upp två 
viktiga politiska frågor där REV:s strategier, rörande just det jag behandlade ovan, 
politisk lobbyverksamhet, kommer fram speciellt tydligt. Jag skildrar översiktligt dels 
den finansiella krisen under mitten av 1990-talet då anslagen till enskild väghållning 
sänktes kraftigt och dels debatten runt den så kallade BREV-utredningen 2001.  

90-talskrisen – halverade bidrag och medlemstillströmning 
I budgetpropositionen 1994/95:100 föreslog regeringen riksdagen att halvera det 
dåvarande anslaget till drift och byggande av enskilda vägar 1996. Regeringen aviserade 
även att man hade för avsikt att ta upp förhandlingar med kommunförbundet om en 
överföring av de statliga medlen till kommunerna. 
 
Förslaget väckte starka protester från väghållare och olika organisationer och en lång 
debatt fördes i riksdagen. Denna beslutade om en halvering av anslaget inför 1996. 
Utifrån riksdagens beslut gav regeringen Vägverket i uppdrag att redovisa användningen 
av det statliga och kommunala stödet och att utreda möjligheterna att även 
fortsättningsvis hålla de enskilda vägarna öppna för alla med ett kraftigt minskat anslag 
dels som statligt anslag och dels om medlen fördes över till kommunerna.137 
 
Men nedskärningarna i statsanslaget var egentligen inte någon nyhet. Enligt Hjalmar 
Strömberg hade anslagen till enskild väghållning i själva verket minskats successivt från 
1970-talet. Då låg anslaget på cirka 90 % av vägsamfälligheternas kostnader, men sänktes 
i realiteten till 65-70 % vid början av 1990-talet. Regeringens förslag innebar alltså i 
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själva verket en sänkning från 65-70 % till 50 %, inte från 90 % till 50 %. 138 Men oavsett 
denna reella sänkning uppfattades nedskärningen 1995 som drastisk i den politiska 
debatten.  
 
I februari 1995 fick REV kännedom om planerna på sänkta statsbidrag till enskild 
väghållning och man bokade ett möte med kommunikationsdepartementet. I mars 1995 
beslutade man att skicka ut ett brev till landets samtliga enskilda väghållare med 
statsbidrag, cirka 24 000 stycken. Brevet var en kopia på en protest som REV skickat 
tidigare till kommunikationsministern. Med brevet bifogades en talong – ”Våga värna 
våra vägar” – med uppmaning att instämma i REV:s protester mot budgetförslaget. 
Talongerna skulle returneras till REV som sedan planerade att överlämna protesterna till 
riksdagens talman (protokoll 2 mars 1995). 
 
5 april 1995 rapporterades om intensivt arbete i protesterna mot budgetförslaget. 
Trafikutskottet hade uppvaktats. Ett personligt brev till samtliga riksdagsledamöter med 
REV:s kritiska synpunkter hade skickats ut.  
 
Den 4 maj 1995 presenterades resultatet av protestaktionen: 13 230 väghållare hade 
skrivit under protesten. De representerade cirka 202 150 fastighetsägare. Sven Ivarsson 
och Bengt Nydahl gjorde en uppvaktning hos riksdagens förste vice talman, Anders Björk 
och överlämnade protesterna. Även Svenska vägföreningen agerade för REV:s räkning 
genom att i sin tidning Svensk Vägtidning, publicera en artikel ”Öppet krig om enskild 
väghållning” (30 maj 1995). En positiv sida av budgetnedskärningarna var att 3 440 
vägsamfälligheter anmälde intresse för REV:s verksamhet i samband med insändandet av 
protesten. 
 
Under 1995-96 genomförde REV en lång rad informationsmöten. Bland andra var Arne 
Eidlerth och regionala vägverksföreträdare ute på en mängd olika orter och talade om 
sänkningen av anslaget till enskilda vägar. Väghållarna var upprörda över sänkningen.  
Slutresultatet blev att anslagen sänktes från 659 till 330 miljoner kronor. REV:s protester 
fick ingen omedelbar effekt. Dock återställdes anslagen redan 1997 till 604 miljoner 
kronor. På denna nivå har de legat fram till 2006 och sedan successivt klättrat uppåt till 
cirka 1 miljard kronor i dagsläget. Det är svårt att exakt avgöra vilken roll REV och 
protesterna från de enskilda väghållarna spelat i återställandet och ökningen av anslagen. 
 
Men kampanjen fick dock två viktiga och uppenbara följder. För det första ökade 
medlemsantalet och har sedan dess fortsatt att öka med cirka 500 nyanslutna 
vägsamfälligheter per år. REV har nu ungefär 10 000 medlemmar – det vill säga ungefär 
en tredjedel av landets vägsamfälligheter. För det andra gjorde debatten om 
anslagssänkningen att den enskilda väghållningen kom upp på den politiska agendan och 
att REV fick en tydlig position som företrädare för enskilda vägar. REV blev från och 
med mitten av 1990-talet en central nod i vägtrafiksystemet – det jag ovan kallade en 
”obligatorisk passagepunkt”. 

REV och BREV-utredningen 2001 
Delvis som en följd av att den enskilda väghållningen debatterats så intensivt i slutet av 
1990-talet tillsattes i mars 2000 en utredning för att se över området. Generaldirektören 
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Hjalmar Strömberg blev utredare, till sekreterare utsågs kanslirådet Peter Fäldt och flera 
experter kallades, bland dem REV:s advokat Bengt Nydahl. Utredningen fick namnet 
BREV-utredningen (Bidrag Regler Enskild Väghållning). Det ursprungliga uppdraget var 
begränsat till regleringen av bidrag till enskilda väghållare, men kom att utvidgas av 
Strömberg, och presenterades 1 juli 2001 under titeln Enskild eller allmän väg? (SOU 
2001:67).  
 
Utredningens förslag blev kontroversiella. Strömberg tog ett radikalt grepp och föreslog, 
till mångas förvåning och förtret, att en hel mängd allmänna vägar skulle överföras till 
enskild väghållning. Motivet var samhällsekonomisk lönsamhet: 
 
”Erfarenheter sedan lång tid visar att drift och underhåll av enskilda vägar kostar mindre 
än drift och underhåll av motsvarande lågtrafikerade allmänna vägar. Det betyder att det 
är samhällsekonomiskt effektivt att överlåta ansvaret för drift och underhåll av vissa delar 
av det lågtrafikerade allmänna vägnätet på enskilda väghållare. Redan nu är enskilda 
fastighetsägare väghållare för en stor del av det lågtrafikerade vägnätet. Jag har analyserat 
den nuvarande gränsen mellan allmän och enskild väghållning och kan konstatera denna 
gräns varierar mellan olika delar av landet.” (SOU2001:67, s 9) 
 
BREV-utredningen föreslog att man skulle utreda om ca 16 % av det statliga vägnätet 
kunde överföras till enskild väghållning och att 5 % av det enskilda vägnätet skulle tas in 
i det allmänna vägunderhållet. Nettoförändringen blev därmed för hela landet ungefär 1 
000 mil. Detta var något mycket ovanligt. Den sedvanliga gången har varit att kommuner 
och stat tagit över enskilda vägar och avvecklat vägsamfälligheten. Nu var förslaget det 
motsatta och man skulle alltså bli tvungen att nybilda en rad vägsamfälligheter. 
 
Utredaren konstaterade att för jämförbara vägar var underhållskostnaden hälften så stor 
för enskilda jämfört med allmänna vägar (från ca 22 kr/meter/år till ca 11 kr):139 
 
”Analyser visar att drift och underhåll av enskilda vägar kostar mindre än drift och 
underhåll av motsvarande lågtrafikerade allmänna vägar, även om hänsyn tas till 
fastighetsägarnas obetalda arbete och egna ekonomiska insatser. Denna skillnad i 
kostnader kan förklaras av att väghållningsstandarden lättare anpassas till de lokala 
behoven vid enskild väghållning.” 
 
Utredaren ville också likrikta de principer som gällde för vilka vägar som ansågs som 
enskilda respektive allmänna över hela Sverige och samtidigt alltså förvandla en ansenlig 
mängd allmänna vägar till enskilda. Men Strömberg var inte omedveten om att hans 
förslag kunde stöta på motstånd: 
 
”Den samhällsekonomiska vinst som kan uppnås genom att föra över allmänna vägar till 
enskilda bör tas tillvara. Det finns hinder mot att ta tillvara denna samhällsekonomiska 
vinst. Det största hindret är den misstänksamhet som finns mot att statsbidrag skall bli 
bestående och inte urholkas.” (SOU 2001:67, s 9) 
REV skriver så här på sin hemsida om BREV-utredningens förslag och man kopplar 
samman misstänksamheten med debatten om statsbidragens halvering under 1990-talets 
andra hälft: 
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”Det stora hindret mot en sådan reform är den djupa misstro som man har emot staten vad 
gäller bidragens beständighet. Den urholkning som skett av statsbidragen och 
nedskärningarna av de kommunala bidragen gör att det finns en stor misstro hos de 
enskilda väghållarna mot politiker.”140 
 
Utredningen föreslog också att för tekniskt komplicerade anläggningar som broar skulle 
staten ta ansvar. Denna del var REV mycket positiv till och man beklagade att debatten 
kom att handla mest om överföringen från allmän till enskild väg och inte om broarna.  
 
Just broarna kom att spela en viktig roll i en av REV:s tydligaste politiska kontroverser 
med Vägverket. REV:s har sin egen historieskrivning av denna för organisationen 
ovanliga och mediala lobbystrategi: ”VV hade påbörjat en översyn av brobeståndet och 
inte oväntat var många broar i skick som krävde omedelbar åtgärd. Eftersom den 
politiska hanteringen av enskilda vägar då av REV upplevdes som i fullständig stiltje 
beslöts att göra ”affär” av Vägverkets översyn. Information om antal broar med 
omedelbart åtgärdsbehov inhämtades från regionerna, utom från Region Stockholm som 
vägrade och hävdade ”arbetsmaterial”. Detta gjorde att vi kunde beskylla VV för 
hemlighetsmakeri. Antalet broar i dåligt skick bedömde vi gav underlag för antagandet att 
åtminstone några broar kunde vara i farligt skick. Utskickat pressmeddelande uppfattades 
av berörd personal som oerhört kränkande. Allt samarbete mellan REV och VV skulle 
upphöra! Ingemar Skogö förklarade att ”I Sverige finns inga farliga broar!” Året efter 
rasade en bro i Örebro. Numera nämns detta som en anekdot, men det gav REV 
uppmärksamhet och det enskilda vägnätet lyftes fram.”141  
 
Mitt intryck av mina intervjuer är att minnet av REV:s försök till konfrontation genom 
medierna inte riktigt har svalnat till ”anekdotstatus” riktigt ännu. Det ska tilläggas att 
initiativet till broutspelet i hög grad var Sven Ivarssons eget. 
 
I riksdagsdebatten om BREV-utredningen den 15 januari 2002 svarade dåvarande 
näringsministern Björn Rosengren (s) på frågor angående regeringen planer att agera 
utifrån utredarens förslag. Frågeställare var Sven Bergström (c) och Maria Larsson 
(kd).142 
 
Utredningen drog på sig kritiska frågor och även i Riksdagen var det just tilltron till 
statens utfästelser att ge långsiktigt hållbara löften om statsbidrag som ifrågasattes av 
Bergström och Larsson. Rosengren svarade undvikande och lovade att inte agera för en 
överföring av enskilda vägar till allmän regi. Hjalmar Strömberg uppgav i intervjun att 
utredningens huvudförslag var dött redan innan debatten i riksdagen. Detta bekräftas av 
mina uppgiftslämnare i Riksdagens trafikutskott. De flesta insåg förslagets 
bakomliggande rationalitet – väghållningen skulle bli betydligt billigare. Men det var 
ingen politiker som vågade gå till val med förslaget att bilda nya vägsamfälligheter för 
cirka 1 000 mil allmän väg. 
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Protesterna från remissinstanserna var också massiva. Regeringen gav dock Vägverket i 
uppdrag (mars 2002) att belysa vissa effekter av utredningens förslag. Enligt REV kom 
Vägverket fram till en rad slutsatser som låg helt i linje med REV:s egna ståndpunkter: 
 

- Att de enskilda väghållarna har problem 
- Att det finns en djup misstro mot politikerna 
- Att de bidragsgrundande kostnaderna inte stämmer med verkligheten 
- Att kostnaden för upprustning inte tagits med i utredningen 143 

 
REV anser att en ny utredning om de enskilda vägarnas ställning i trafikapparaten är 
nödvändig. Man argumenterar för att Vägverket borde får ett tydligare uppdrag att ta 
hand om enskilda vägar och att detta ansvar borde ligga långt ner i organisationen i 
Vägverkets regioner:  
 
”Med Vägverkets regioner som ansvariga tror REV att behövliga regionala och lokala 
intressen kan beaktas… REV vidhåller att många förslag är bra och bör genomföras 
snarast t ex: 

- Broansvaret till staten 
- Enklare hantering av sovande vägföreningar 
- Färjdriften till staten 
- Enklare beskattningsregler för enskilda väghållare” 

 
Resultatet av BREV-utredningen blev på kort sikt inte särskilt märkbart. Det är först nu 
de senaste åren som de enskilda vägarnas position i vägtrafiksystemet börjat lyftas fram. 
Detta behandlas nedan tillsammans med en diskussion om REV:s nya politiska strategi. 

Ny strategi för 2010-talet – den tredje väghållaren? 
I december 2009 skickade REV ut ett pressmeddelande med rubriken: ”Mest lämpad ska 
sköta vägen!”.  Man hälsade med ”… tillfredställelse att Vägverket nu kommer att 
genomföra en översyn av ansvarsfördelning mellan stat, kommun och enskild 
väghållare.” Och man menade vidare att: ”Oklarheter i dagens ansvarsfördelning leder till 
problem för de enskilda väghållarna. Riksförbundet har vid ett flertal tillfällen tidigare 
uppvaktat riksdagen, näringsdepartementet och Vägverket för att peka på problemen med 
dagens ansvarsfördelning för väghållarna och de svårigheter som dessa möter i sitt arbete 
för att utveckla och bevara ett bra, tillgängligt och trafiksäkert vägnät för alla. Inte minst 
fördelningen av ansvar mellan staten, kommunen och den enskilde väghållaren är 
otidsenlig. Vi har i princip samma fördelning av ansvaret som för 50 år sedan...  Det sker 
också en utveckling mot att enskilda väghållare får ta ett allt större ansvar för vägar t.ex. 
inom en kommun.  Kortsiktiga sparmål kan ge sämre kostnadseffektivitet och 
trafikplanering.”144 
 
Att Vägverket gjorde en översyn av reglerna runt enskild väghållning kan ses som ett 
resultat av BREV-utredningen och den uppmärksamhet som debatten väckte. Hjalmar 
Strömberg hade också i utredningen noterat att reglerna tillämpades olika i skilda delar av 
landet. Redan 2002 kom alltså det första förslaget till hur ansvaret skulle fördelas samt 
hur statsbidraget skulle fördelas. Men Vägverkets arbete drog ut på tiden och fick mycket 

                                                 
143 Sammanställning av Vägverkets resultat REV på deras hemsida 
144 Pressmeddelande december 2009, REV:s hemsida 
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kritik från REV och många andra. Efter flera turer fram och tillbaka blev 
regelverksöversynen klar i mitten av 2009. REV motsatte sig kraftigt Vägverkets 
slutsatser och ansåg att hela rapporten borde kastas i soptunnan. Hösten 2009 meddelades 
att Vägverket hade utsett en ny representant, Per Wenner, och att förnyade samtal hade 
påbörjats med REV. Nu blev tonen genast mera positiv.145 Per Wenner fanns också med 
på REV:s årsstämma i Södertälje 10-11okt 2009 där han presenterade Vägverkets nya syn 
på samarbetet med REV och frågan om ansvar för de enskilda vägarna.  
 
Statsbidragen och ansvarsfrågan är ännu inte färdigdiskuterad. Men man kan konstatera 
att de enskilda vägarna har kommit upp på den politiska agendan. På årsstämman fanns 
också andra belägg för att den enskilda väghållningen blivit en viktigare politisk fråga. 
Vägverkets nya generaldirektör Lena Erixon höll ett middagstal där hon kallade enskilda 
vägar för en unik svensk exportprodukt. Hon menade att väghållningen binder ihop 
samhället. Det var samma tankar som infrastrukturminister Åsa Torstensson gav uttryck 
för i sitt inledande högtidstal vid kongressens öppnande. Torstensson kallade enskild 
väghållning för ett samhällsbygge i bred och dubbel bemärkelse. För det första rent 
konkret, genom att hålla landets vägar öppna och ge möjlighet till en levande landsbygd. 
Nybyggnation och underhåll av enskilda vägar gav, enligt ministern, en miljon människor 
möjlighet att bo vart man ville samt anslöt 270 000 fritidshus till det allmänna vägnätet. 
Dessutom, men här fanns inga siffror, gavs företagare på landsbygden möjlighet att 
utvecklas. För det andra var den enskilda väghållningen i Torstenssons version ett uttryck 
för demokratiarbete på lokal nivå. Torstensson hävdade att den borgerliga 
alliansregeringen skrivit in de enskilda vägarna i transportsystemet och att man hade med 
dem i planeringen fram till 2021. 
 
REV är mer än villiga att ta större plats i denna framtida diskussion. Man har formulerat 
en ny mera aktiv strategi. Handlingsprogrammet kallas ”Raka rör”. I detta program blir 
det klart att REV strävar efter att bli ”den tredje väghållaren”. REV:s ordförande Sven 
Ivarsson presenterade den nya inriktningen på årsstämman.  Han talade med stort 
självförtroende och sade att REV började bli en faktor att räkna med. Det visades inte 
minst av de många nya medlemmarna som strömmade till (500 nya varje år). Ivarsson 
medgav att det nya programmet ”Raka rör” var lite aggressivt formulerat men att det var 
dags att REV började synas lite tydligare. Av det skälet skulle personalen utökas med en 
ny VD med uppgift att fokusera på lobbyverksamheten mot myndigheter och 
organisationer. Den nye VD:n anställdes också mycket riktigt i slutet av 2009.  
 
Men just i skrivandes stund meddelade REV att den nye VD:n avgått (maj 2010). Sven 
Ivarsson uppgav att REV:s styrelse inte riktigt höll med VD om den nya strategins 
inriktning. Uppenbarligen blev den lite för aggressiv. Handlingsplanen gäller, men man 
har beslutat att tillsvidare ha en arbetande styrelse och att återgå till den mera blygsamma 
framtoning man hittills haft. Fokus ska ligga på medlemmarnas behov och mindre på 
uttalad lobbyism. Min egen undersökning ger stöd för denna återgång till en äldre 
strategi. Mitt intryck är, som redan nämnts, att REV:s främsta resurs som lobbygrupp är 
just att REV inte uppfattas som en lobbygrupp för ett snävt särintresse. 
 

                                                 
145 REV-bulletinen, nr 2 och 3 2009 
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Sammanfattning: Riksförbundets arbetsuppgifter och strategi 
Som redogörelsen ovan har visat försvagades den första punkten i REV:s strategilista, 
centraliserade inköp, under 70-talet och avvecklades i början på 1980-talet. Den juridiska, 
tekniska och lantmäterirelaterade rådgivningen tog istället allt större plats. Dessutom har 
en allt mera tydlig utbildningsverksamhet vuxit fram. För denna får man också bidrag av 
Vägverket. Det är därför lämpligt att redovisa en reviderad lista på REV:s arbetsuppgifter 
och strategiområden:  
 

1. Konkret rådgivning inom tekniska, lantmäterirelaterade och juridiska 
frågor  

2. Utbildning av väghållare 
3. Politisk påverkan, på både läns- och nationsnivå 

 
I början av del III ställde jag frågan om REV:s ambition att systemisera de enskilda 
vägarna. Har man likt Svenska vägföreningen (SVF) haft en ambition att förändra den 
enskilda väghållningen i riktning mot att integrera de enskilda vägarna i ett modernt och 
högteknologiskt vägsystem? Svaret på frågan är nej. REV har inte alls haft samma 
radikala ambition som Svenska vägföreningen. Man har inte haft någon som hels vilja att 
i grunden förändra den svenska modellen för enskilda vägar. Tvärtom har man varit mån 
om att anpassa sig till medlemmarnas behov och strävat efter att upprätthålla det 
sekelgamla sättet att förvalta enskild väg. REV har aldrig ifrågasatt närhetsnyttoprincipen 
som grund. Men detta är inte samma sak som att säga att man inte alls velat modernisera, 
effektivisera och i alla fall i någon mån systemisera de enskilda vägarna. REV:s historia 
har gett många exempel på en sådan ambition. Att vilja bli ”den tredje väghållaren” kan 
ses som ett uttryck för denna strävan. Således en ambition att systemisera utan att i 
grunden förändra. Bengt Nydahl uttryckte det så här: ”REV har tagit på sig rollen att vara 
den som är bäst på förvaltningsfrågor.” 
 
Vad som dock står helt klart är att REV:s mål att bli en ”obligatorisk passagepunkt” 
krönts med framgång . Med detta menas att i alla viktiga frågor som gäller den enskilda 
väghållningen har REV fått både yttrande- och förslagsrätt. Man har erövrat det så 
kallade problemformuleringsprivilegiet. Precis som Svenska vägföreningen på sin tid, har 
REV lyckades placera sig i en central position inom sin del av vägväsendet. Denna 
ambition ser ut att förverkligas i än högre grad efter Vägverkets invit till fortsatta 
diskussioner om frågan om ansvarsfördelning och bidragsgrunder. 

Epilog 1: Paradoxen med enskild väghållning  
Som nämndes ovan sköts de enskilda vägarna idag enligt vad jag kallat 
närhetsnyttoprincipen. Det vill säga intresseprincipen tolkad på det gamla sättet – att 
brukaren ska bygga och underhålla. I någon mening finns också naturaunderhållet kvar 
genom att vägsamfälligheterna utför en hel del arbete själva. Även om det idag är få som 
använder egna redskap, dragdjur och maskiner. Kjell-Olof Feldt karaktäriserade 
systemets fördelar så här (som citerades ovan): ”Genom att besluten ligger lokalt hos de 
vägansvariga som av naturnödvändighet måste en nära kontakt med brukarna av vägen, 
kan man åstadkomma en bättre vägstandard till lägre kostnad. Det kan gälla typ av väg, 
tidpunkt för underhåll och kostnaderna för underhåll. Därtill kan man utnyttja 
lokalkännedom om arbetsmarknad, välja leverantörer och entreprenörer med lokal 
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kunskap och förmodligen även lokalt engagemang.” De enskilda vägarna administreras 
alltså enligt sekelgammalt och hävdvunnet sätt. Frågan är om detta är effektivt? 
 
Utifrån ett ekonomiskt perspektiv är frågan om effektiviteten lätt att besvara. Enligt 
BREV-utredningen är det mycket lönsamt för staten att användarna tar hand om de 
enskilda vägarna. Anläggning och underhåll kostar mindre än hälften så mycket i enskild 
regi.  
 
Men när det gäller hur de enskilda vägarna administreras är svaret på frågan om 
effektivitet inte lika entydigt. Den lokala kunskapen om väganvändarnas behov och 
naturförhållanden där vägen ska ligga verkar vara det starka kortet hos den enskilda 
väghållningen. Intresseprincipen tolkad som närhetsprincip är uppenbarligen en kvalitet 
som man bör värna om. 
 
Men samtidigt innebär närhetsnyttoprincipen en paradox. Den övriga delen av systemet, 
de allmänna vägarna, har förändrats mot en väghållning baserad på avancerad 
sakkunskap och expertis inom teknik för byggande och underhåll respektive ekonomi och 
juridik. Inom de enskilda vägarna saknas ofta denna specialistkompetens. Av uppenbara 
skäl kan inte styrelsen för en vägförening eller en vägsamfällighet förväntas ha 
sakkunskap i nivå med den statliga väghållaren. Det är mödosamt för amatörer att hålla 
reda på alla regler och ekonomiska kalkyler. För att inte tala om att professionell 
väghållning kräver ingenjörsmässiga kunskaper som inte alla besitter.  
 
Paradoxen är således den att de enskilda vägarnas styrka samtidigt är deras svaghet. 
Styrkan som kommer av närheten och lokalkännedomen innebär samtidig att man inte 
kan förvänta sig att väghållarna har kompetens för rationell väghållning. 
Närhetsnyttoprincipen är en verklig tillgång och på samma gång en brist. 

Epilog 2: Åter till Ostrom  
I den sista epilogen vill jag återvända till frågan om det går det att nyskapa institutioner 
för gemensam förvaltning av gemensamma resurser. I många av de exempel som 
redovisas av Elinor Ostrom och alla hennes medarbetare och efterföljare finns en 
gemensam nämnare. Fungerande institutioner för gemensamhetsförvaltning av 
allmänningar har ofta en lång historia. De har växt fram genom egenorganisering bland 
brukarna. Regler för ansvar och resursuttag har en grundmurad historisk legitimitet och är 
sammanväxta med lokalsamhällets kultur och övriga institutioner. Precis som för de 
enskilda vägarna i bondesamhället är gemensamhetsförvaltningen väl beprövad och en 
metod som visat sig fungera ”i mannaminne”. Själva det faktum att de har en historisk 
tyngd skapar dess förmåga att överleva långsiktigt. 
 
Statsvetaren Bo Rothstein är inne på liknande tankegångar i en artikel i DN den 19 
oktober. Han menar att både storleken på gruppen som hanterar resursen och 
organisationens historia spelar stor roll för att gemensamhetsförvaltning ska fungera 
framgångsrikt: ”(lyckade samfälligheter består av) grupper som är rätt små, starkt 
homogena och som under väldigt lång tid har kunnat ackumulera socialt kapital genom 
omfattande personliga nätverk.”146 

                                                 
146 Jag tackar lantmätaren Klas Ernald Borges i Lund för denna referens 
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Men de uppenbara problemen med BREV-utredningens förslag att överföra allmän väg 
till enskild väghållningen sätter fingret på en öm punkt i Elinor Ostroms teorier. Hon har 
en uttalat positiv inställning till samförvaltning av gemensamma resurser som en 
framkomlig väg mitt mellan marknadsanpassning/privatisering och statligt övertagande. 
Men går det verkligen att nyskapa institutioner som tar hand om allmänningar?  
 
Min undersökning tyder på att det är svårt. BREV-utredningens förslag stupade på att 
politikerna uppfattade det som omöjligt att få väljarna att acceptera nybildade 
vägsamfälligheter som skulle ta över tidigare allmänna vägar. För vissa av de berörda 
vägarna i glesbygd kanske man över huvud taget inte skulle kunna nyskapa en bärkraftig 
väghållningsorganisation på grund av det glesa befolkningsunderlaget. En annan faktor 
var en stark misstro mot statens löften om statsbidrag. Man litade helt enkelt inte på att 
löftena skulle vara långsiktigt hållbara. 
 
Det finns också försök att exportera den svenska modellen för enskild väghållning till 
andra länder. Under perioden 1994-97 genomförde till exempel den statliga vägkonsulten 
SweRoad ett projekt i samarbete med den estniska vägmyndigheten, ERA. Man 
publicerade resultaten i en rapport: ”The Road Network Study in Estonia” (1997).  
 
Projektet var ambitiöst. Man gick igenom hela det estniska vägväsendets organisatoriska 
uppbyggnad och genomförde en undersökning av det fysiska vägnätet – standard och 
förslag till vägklassifikation. Projektet innehöll också undersökningar av 
förutsättningarna för långtidsplanering, budgeteringsfrågor och man introducerade tanken 
att de mindre och lågtrafikerade vägarna skulle förvaltas med en modell hämtad från den 
svenska enskilda väghållningen: ”Introduction to Private Road Associations”. 
 
Men förslaget genomfördes aldrig. Enligt uppgift från därför att man inte trodde att 
Esterna skulle acceptera att staten lämnade över ansvar för infrastruktur. Erfarenheten av 
statlig inblandning var inte speciellt goda efter perioden av Sovjetisk ockupation. 
Dessutom var, enligt Sven Ivarsson, SweRoads projekt alltför kopplat mot det estniska 
vägverkets roll och statsbidragen. Lantmäteriets roll i att organisera gräsrötterna i 
gemensamhetsanläggningar och behovet av råd och stöd för de enskilda väghållarna var 
starkt underordnat vägverksperspektivet med statens roll som biståndsgivare och 
kontrollant. 
 
Preliminärt kan man dra några slutsatser av dessa bägge exempel på misslyckat 
nybildande av vägsamfälligheter. Historiska erfarenheter spelar in, men på olika sätt. För 
det första kan man våga sig på den generella slutsatsen att när en vägsamfällighet redan 
etablerats och uppnått historisk legitimitet så uppfattas den som det naturliga sättet att ta 
hand om den gemensamma resursen. I detta fall är det historiska arvet en tillgång. För det 
andra kan man säga att statens roll är mycket viktig. Ostroms påpekar visserligen att 
staten måste erkänna brukarnas rätt att organisera sig och deras rätt att påverka 
regleringen. Men det räcker uppenbarligen inte med enbart ett uttalat stöd. I Estland 
påverkades frågan andra historiska erfarenheter av statens roll. Ett krav verkar vara att de 
presumtiva nya väghållarna måste känna förtroende för att statens löften är hållbara. Men 
inte ens i Sverige, med vår sekelgamla historia av enskild väghållning, var det lätt att få 
folk att acceptera att ta över en resurs som varit förvaltad av det allmänna. Kanske 
berodde skepsisen på neddragningarna av anslagen i mitten av 1990-talet. Men jag tror 
också att andra faktorer spelade in.  
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Det är svårt nog att skapa fungerande institutioner för samförvaltning av gemensamma 
resurser även om man kunde börja så att säga från noll. De till synes enkla lösningarna 
privatisering eller förstatligande har en stark lockelse för att lösa vad man uppfattar som 
allmänningens dilemma. Men jag tror att det är ännu svårare att vrida klockan tillbaka 
och överföra en resurs som blivit förklarad som statlig (den allmänna vägen) till 
gemensamhetsförvaltning. Jag kommer i en senare artikel att återkomma till denna 
problematik. 
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Bilaga: Förbundet för enskild väghållning i 
Stockholms län, styrelse 1949–1968 
 
År Ordinarie Suppleanter 
1949 Riksdagsman Allan Andersson, 

Tungelsta, 
Sekreterare Allan Hellstrand, 
Tyresö, 
Distriktslantmätare A.F. Sandberg, 
Södertälje, 
Byggmästare L.v. Haugwitz, 
Hanviken och 
Övervägmästare Alf Öberg, 
Stockholm. 
 

Direktör Hans Holm, 
Ingenjör E Wijkmark, 
Tjänsteman Yngve Hildestrand, 
Herr G. Jansson och  
Handelsföreståndaren Johansson 

1950 Allan Andersson 
Allan Hellstrand 
A F Sandberg 
L v Haugwitz 
A Öberg 
 

Y Hildestrand 
Hans Holm 
E Wijkmark 
G Jansson 
E Johansson 

1951 Allan Andersson 
Allan Hellstrand 
A F Sandberg 
Georg Blom 
A Öberg 
 

Y Hildestrand 
Hans Holm 
E Wijkmark 
G Jansson 
O Ramström 

1952 Allan Andersson 
Allan Hellstrand 
A F Sandberg 
Georg Blom 
A Öberg 
 

Y Hildestrand 
Hans Holm 
E Wijkmark 
G Jansson 
O Ramström 

1953 Allan Andersson 
Allan Hellstrand 
A F Sandberg 
Georg Blom 
A Öberg 
 

Y Hildestrand 
Hans Holm 
E Wijkmark 
G Jansson 
O Ramström 

1954 Allan Andersson 
A Hellstrand 
A F Sandberg 
O Ramström 
A Öberg 
 

G Jansson 
Y Hildestrand 
E Wijkmark 
H Palm 
H Holm 

1955 Uppgifter saknas 
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År Ordinarie Suppleanter 
1956 Uppgifter saknas 

 
 

1957 Allan Andersson 
Alf Öberg 
A F Sandberg 
vidare uppgifter saknas 
 

Y Hildestrand 
E Wijkmark 
Sven Gustafsson 

1958 A Hellstrand 
E Kardell 
vidare uppgifter saknas 
 

G Jansson 
Y Hildestrand 
K Österbåt 

1959 Allan Andersson 
A F Sandberg 
Gösta Nordenadler 
vidare uppgifter saknas 
 

Ernst Wijkmark 
Arne Jäderstrand 

1960 Allan Andersson 
A Hellstrand 
E Kardell 
Gösta Nordenadler 
Lennart Kjellberg 
 

E Wijkmark 
G Jansson 
Y Hildestrand 

1961 Gösta Nordenadler 
Sten Ahlberg 
Rune Wärmark 
vidare uppgifter saknas 
 

Arne Jäderstrand 
Karl Österbåt 

1962 A Hellstrand  
Edvin Kardell  
vidare uppgifter saknas 
 

Tore Nordlund 
G Jansson 
E Wijkmark 

1963 Rune Wärmark 
G Nordenadler  
S Ahlberg 
vidare uppgifter saknas 
 

Karl Österbåt 
A Jäderstrand 

1964 G Prawitz 
Edvin Kardell  
vidare uppgifter saknas 
 

T Nordlund 
G Jansson 
E Wijkmark 

1965 Rune Wärmark 
G Nordenadler  
Sten Ahlberg 
vidare uppgifter saknas 
 

Karl Österbåt 
A Jäderstrand 
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År Ordinarie Suppleanter 
1966 Gunnar Prawitz 

E Kardell 
vidare uppgifter saknas 
 

T Nordlund 
G Jansson 
E Wijkmark 

1967 Rune Wärmark  
Gunnar Prawitz  
Gösta Nordenadler 
Sten Ahlberg   
Edvin Kardell   
 

Tore Nordlund 
Gösta Jansson 
Ernst Wijkmark 
Karl Österbåt 
Arne Jäderstrand 
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Bilaga: REV styrelse 1968–2007 
 
År Ordinarie Suppleanter 
1968 Arne Eidlerth, ordf 

Robert Nydahl 
Sten Ahlberg 
Gösta Nordenadler 
Edvin Kardell 
 

Tore Nordlund 
Gösta Jansson 
Ernst Wijkmark 
Karl Österbåt 
Arne Jäderstrand 
 

1969 Arne Eidlerth, ordf, omval 
Robert Nydahl 
Sten Ahlberg 
Gösta Nordenadler 
Edvin Kardell 
 

Tore Nordlund 
Gösta Jansson 
Ernst Wijkmark 
Karl Österbåt 
Arne Jäderstrand 
 

1970 Arne Eidlerth, ordf, omval 
Robert Nydahl 
Sten Ahlberg, omval 
Gösta Nordenadler 
Edvin Kardell 
 

Tore Nordlund 
Gösta Jansson 
Ernst Wijkmark 
Karl Österbåt 
Arne Jäderstrand 
 

1971 Arne Eidlerth, ordf, omval 
Robert Nydahl, omval 
Sten Ahlberg 
Gösta Nordenadler  
Edvin Kardell omval 
 

Tore Nordlund, omval 
Gösta Jansson, omval 
Ernst Wijkmark, omval 
Karl Österbåt  
Arne Jäderstrand  
 

1972 Arne Eidlerth, ordf, omval 
Robert Nydahl 
Sten Ahlberg, omval 
Gösta Nordenadler, omval 
Edvin Kardell 
 

Karl Österbåt, omval 
Arne Jäderstrand, omval 
Bernhard Blank 
Olle Ohlson 
Per Ekman 
 

1973 Arne Eidlerth, ordf, omval 
Robert Nydahl, omval 
Sten Ahlberg  
Edvin Kardell omval  
Gerhard Lindberg, nyval 
 

Bernhard Blank, omval  
Olle Olsson, omval 
Per Ekman, omval 
Gustaf Lidå 
Karl Österbåt 
 

1974 Arne Eidlerth, ordf, omval 
Robert Nydahl 
Sten Ahlberg, omval 
Edvin Kardell  
Gerhard Lindberg, omval 
 

Bernhard Blank  
Olle Olsson  
Per Ekman  
Gustaf Lidå, omval 
Karl Österbåt, omval 
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År Ordinarie Suppleanter 
1975 Arne Eidlerth, ordf, omval 

Robert Nydahl, omval 
Sten Ahlberg 
Edvin Kardell, omval 
Olle Ohlson, nyval 
 

Bernhard Blank, omval 
Per Ekman, omval 
Gustaf Lidå 
Karl Österbåt 
Sture Larsson 
 

1976 Arne Eidlerth, ordf, omval 
Robert Nydahl 
Sten Ahlberg, omval 
Gustaf Lidå, nyval 
Gunnar Rehnberg, nyval 
 

Per Ekman 
Karl Österbåt, omval 
Bengt Odelgard, nyval 
Sture Larsson 
Olle Ohlson, fyllnadsval 
 

1977 Arne Eidlerth, ordf, omval 
Robert Nydahl, omval 
Sten Ahlberg 
Gustaf Lidå, omval 
Gunnar Rehnberg 
 

Per Ekman, omval 
Sture Larsson 
Bengt Odelgard 
Sven Ivarsson, nyval 
Gunnar Lundh, nyval 
 

1978 Arne Eidlerth, ordf, omval 
Robert Nydahl, omval 
Sten Ahlberg 
Gustaf Lidå, omval 
Gunnar Rehnberg 
 

Per Ekman 
Sture Larsson 
Bengt Odelgard 
Sven Ivarsson 
Gunnar Lundh 
 

1979 Arne Eidlerth, ordf, omval 
Robert Nydahl 
Sten Ahlberg, omval 
Gustaf Lidå 
Gunnar Rehnberg, omval 
 

Per Ekman, omval 
Bengt Odelgard, omval 
Sven Ivarsson 
Gunnar Lundh, omval 
Gösta Söderberg, nyval 

1980 Arne Eidlerth, ordf, omval 
Robert Nydahl, omval 
Sten Ahlberg 
Gustaf Lidå, omval 
Gunnar Rehnberg 
 

Bengt Odelgard 
Sven Ivarsson, omval 
Gösta Söderberg 
Per Langerfeldt, nyval 
Gunnar Lundh 
 

1981 Arne Eidlerth, ordf, omval 
Robert Nydahl 
Sten Ahlberg, omval 
Gustaf Lidå 
Gunnar Rehnberg, omval 
 

Bengt Odelgard, omval 
Sven Ivarsson 
Gösta Söderberg, omval 
Per Langenfeldt 
Gunnar Lundh 
 

1982 Arne Eidlerth, ordf, omval 
Robert Nydahl, omval 
Sten Ahlberg 
Gustaf Lidå, omval 
Gunnar Rehnberg 
 

Bengt Odelgard 
Sven Ivarsson, omval 
Gösta Söderberg 
Per Langenfeldt, omval 
Gunnar Lundh, omval 
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År Ordinarie Suppleanter 
1983 Arne Eidlerth, ordf, omval 

Robert Nydahl 
Sten Ahlberg, omval 
Gustaf Lidå 
Gunnar Rehnberg omval 
 

Bengt Odelgard, omval 
Sven Ivarsson 
Gösta Söderberg, omval 
Per Langenfeldt 
Gunnar Lundh 
 

1984 Arne Eidlerth, ordf, omval 
Robert Nydahl, omval 
Sten Ahlberg 
Gustaf Lidå, omval 
Gunnar Rehnberg 
 

Bengt Odelgard 
Sven Ivarsson, omval 
Gösta Söderberg 
Gunnar Lundh, omval 
Bengt Nydal, nyval 
 

1985 Arne Eidlerth, ordf, omval 
Robert Nydahl 
Sten Ahlberg, omval 
Gustaf Lidå 
Gunnar Rehnberg, omval  
 

Bengt Odelgard, omval 
Sven Ivarsson 
Gösta Söderberg, omval 
Gunnar Lundh 
Bengt Nydahl 
 

1986 Arne Eidlerth, ordf, omval 
Robert Nydahl, omval 
Sten Ahlberg 
Gustaf Lidå, omval 
Gunnar Rehnberg 
 

Bengt Odelgard 
Sven Ivarsson, omval 
Gösta Söderberg 
Gunnar Lundh, omval 
Bengt Nydahl, omval 
 

1987 Arne Eidlerth, ordf, omval 
Robert Nydahl 
Sten Ahlberg, omval 
Gustaf Lidå  
Gunnar Rehnberg 
 

Sven Ivarsson 
Gösta Söderberg, omval 
Gunnar Lundh 
Bengt Nydahl 
Peter Kente, nyval 
 

1988 Arne Eidlerth, ordf, omval 
Robert Nydahl, omval 
Sten Ahlberg 
Gustaf Lidå, omval 
Gunnar Rehnberg 
 

Sven Ivarsson, omval 
Gösta Söderberg 
Gunnar Lundh, omval 
Bengt Nydahl, omval 
Peter Kente 
 

1989 Arne Eidlerth, ordf, omval 
Robert Nydahl 
Sten Ahlberg, omval 
Gustaf Lidå 
Gunnar Rehnberg, omval 
 

Sven Ivarsson 
Gösta Söderberg, omval 
Gunnar Lundh 
Bengt Nydahl 
Peter Kente, omval 
 

1990 Arne Eidlerth, ordf, omval 
Sven Ivarsson, nyval 
Bengt Nydahl, nyval 
Sten Ahlberg 
Gunnar Rehnberg 
 

Gösta Söderberg 
Gunnar Lund, omval 
Peter Kente 
Lennart Ersbäck, nyval 
Margareta Vikgren, nyval 
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År Ordinarie Suppleanter 
1991 Arne Eidlerth, ordf, omval 

Sven Ivarsson 
Bengt Nydahl 
Sten Ahlberg, omval 
Gunnar Rehnberg, omval 
 

Gösta Söderberg, omval 
Gunnar Lundh 
Peter Kente, omval 
Lennart Ersbäck 
Margareta Vikgren 
 

1992 Arne Eidlerth, ordf, omval 
Sven Ivarsson, omval 
Bengt Nydahl, omval 
Sten Ahlberg 
Gunnar Rehnberg 
 

Gösta Söderberg 
Gunnar Lundh, omval 
Peter Kente  
Lennart Ersbäck, omval 
Margareta Vikgren, omval 
 

1993 Arne Eidlerth, ordf, omval 
Sven Ivarsson 
Bengt Nydahl 
Sten Ahlberg, omval 
Gunnar Rehnberg, omval 
 

Gösta Söderberg, omval 
Gunnar Lundh 
Peter Kente, omval 
Lennart Ersbäck 
Margareta Vikgren 
 

1994 Arne Eidlerth, ordf, omval 
Sven Ivarsson, omval 
Bengt Nydahl, omval 
Gunnar Rehnberg  
Anders Eriksson, nyval 1 år 
 

Margareta Vikgren, omval 
Bengt Åke Andersson, nyval 
Lennart Nilsson, nyval 
Jan Ellström, nyval 
Bengt Allfors, nyval 
 

1995 Elwe Nilsson, ordf, nyval 
Sven Ivarsson  
Bengt Nydahl  
Bengt Allfors, nyval  
Anders Eriksson, omval 
 

Margareta Vikgren  
Bengt Åke Andersson 
Lennart Nilsson 
Jan Ellström 
Per Olof Pettersson, nyval 1 år 
 

1996 Elwe Nilsson, ordf, omval 
Sven Ivarsson, omval 
Bengt Nydahl, omval 
Bengt Allfors  
Anders Eriksson 
Bengt Åke Andersson, nyval 
Lotta Johansson, nyval 
 

Margareta Vikgren omval 
Lennart Nilsson, omval 
Jan Ellström, omval 
Karl-Erik Nyhof, nyval 
Gert Schyllert, nyval 
 

1997 Elwe Nilsson, ordf, omval 
Sven Ivarsson 
Bengt Nydahl 
Bengt Allfors, omval 
Anders Eriksson, omval 
Bengt Åke Andersson  
Lotta Johansson  
 

Margareta Vikgren 
Lennart Nilsson, omval 
Jan Ellström omval 
Karl-Erik Nyhof 
Gert Schyllert 
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År Ordinarie Suppleanter 
1998 Elwe Nilsson, ordf, omval 

Sven Ivarsson, omval 
Bengt Nydahl, omval 
Bengt Allfors 
Anders Eriksson  
Bengt Åke Andersson, omval 
Lotta Johansson, omval 
 

Margareta Vikgren 
Lennart Nilsson 
Jan Ellström 
Karl-Erik Nyhof, omval 
Gert Schyllert, omval 
 

1999 Elwe Nilsson, ordf, omval 
Sven Ivarsson 
Bengt Nydahl 
Bengt Allfors, omval 
Anders Eriksson 
Bengt Åke Andersson  
Karl-Erik Nyhof, nyval 1 år 
 

Margareta Vikgren  
Jan Ellström, omval 
Gert Schyllert, omval 
Ingrid Abrahamsson, nyval 
Lotta Thisell, nyval 1 år 
 

2000 Elwe Nilsson, ordf, omval 
Sven Ivarsson, omval 
Bengt Nydahl, omval 
Bengt Allfors 
Anders Eriksson 
Bengt Åke Andersson, omval 
Karl-Erik Nyhof, omval 
 

Margareta Vikgren, omval 
Jan Ellström 
Gert Schyllert 
Lotta Thisell omval 
Helge Johansson nyval 1 år 
 

2001 Elwe Nilsson, ordf, omval 
Sven Ivarsson 
Bengt Nydahl 
Bengt Allfors, omval 
Anders Eriksson, omval 
Bengt Åke Andersson, omval 
Karl-Erik Nyhof 
 

Margareta Vikgren 
Jan Ellström, omval 
Lotta Thisell 
Helge Johansson, omval 
 

2002 Elwe Nilsson, ordf, omval 
Sven Ivarsson, omval 
Bengt Nydahl, omval 
Bengt Allfors 
Anders Eriksson 
Bengt Åke Andersson 
Karl-Erik Nyhof, omval 
 

Margareta Vikgren, omval 
Jan Ellström 
Lotta Thisell, omval 
Helge Johansson 
 

2003 Elwe Nilsson, ordf, omval 
Sven Ivarsson 
Bengt Nydahl 
Bengt Allfors, omval 
Anders Eriksson, omval 
Bengt Åke Andersson, omval 
Karl-Erik Nyhof 
 

Margareta Vikgren 
Jan Ellström, omval 
Lotta Thisell 
Helge Johansson, omval 
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År Ordinarie Suppleanter 
2004 Elwe Nilsson, ordf, omval 

Sven Ivarsson, omval 
Bengt Nydahl, omval 
Bengt Allfors 
Anders Eriksson 
Bengt Åke Andersson 
Karl-Erik Nyhof, omval 
 

Margareta Vikgren, omval 
Jan Ellström 
Lotta Thisell, omval 
Helge Johansson 
 

 Övergång till tvåårig 
redovisningsperiod 

Val på fyra år 
(ordf två år) 

2005 Elwe Nilsson, ordf, omval 
Sven Ivarsson, fyllnadsval till -07 
Bengt Nydahl, fyllnadsval till -07 
Bengt Allfors, omval 
Bengt Åke Andersson, omval 
Karl-Erik Nyhof, fyllnadsval till -07 
Sture Källgården, nyval 
 

Margareta Vikgren, fyllnadsval till -07 
Jan Ellström, omval 
Lotta Thisell, fyllnadsval till -07 
Helge Johansson, omval 
 

2007 Sven Ivarsson, ordf nyval 
Bengt Nydahl, omval 
Bengt Allfors 
Bengt Åke Andersson 
Sture Källgården 
Margareta Vikgren, nyval 
Mikael Näslund, nyval 
 

Jan Ellström 
Lotta Thisell, omval 
Helge Johansson 
Uno Jakobsson, nyval 
 

2009 Sven Ivarsson, ordf, omval 
Bengt Nydahl 
Kristina Åberg, nyval 
Sture Källgården, omval 
Margareta Vikgren 
Mikael Näslund 
Christer Ångström, nyval 
 

Jan Ellström, omval 
Lotta Thisell 
Uno Jakobsson 
Jan Johansson, nyval 
 

2011   
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Bilaga: Enkät till REV:s medlemmar oktober 2009 
 
Jag bedriver i nära samarbete med REV ett forskningsarbete om REV, enskilda vägar och 
deras historia. Dokumentation är sparsam kring detta varför jag kommit överens med 
REV om att försöka få hjälp av förbundets medlemmar.  
 
Det skulle därför vara till stor hjälp i min forskning om ni ville besvara följande frågor 
utifrån de förutsättningar som råder i er vägförening/vägsamfällighet.  
 
Frågorna är kanske lite svåra att svara kortfattat på. Jag har samlat frågorna under sju 
frågerubriker (kategorier) och man behöver inte svara på precis alla. Se istället 
frågerubrikerna som vägledning. 
 
Alla frågorna har att göra med hur hanteringen av den enskilda vägen har växt fram och 
vilka regler som gäller samt hur ni upplever att ni kan påverka hanteringen av er 
väghållning. Under varje frågerubrik finns också en fråga som har att göra med historisk 
förändring. Det vill säga om tex. reglerna var annorlunda förut. Svara på den frågan 
utifrån er egen kunskap och berätta gärna vad ni har hört andra äldre medlemmar berätta 
om förhållanden längre tillbaka. 
 
Jag är helt enkelt intresserad av att veta hur en vägsamfällighet fungerar. Svara bara på de 
frågor ni kan och tveka inte att berätta med egna ord. 
 

ENKÄT 
 
Förening/samfällighet: 
 
Antal fastigheter/medlemmar: 
 
Antal km väg: 
 
Namn och position inom samfälligheten: 
 
Kontaktuppgifter: 
 
Åtta frågerubriker: 
 

1. Avgränsning: Är samfällighetens område väl avgränsat? Är det klarlagt vilka 
som har rätt att använda vägen? Finns några problem med att dra gränser – både 
vad gäller markfrågor och användande? Har förhållandena under denna 
frågerubrik förändrats under samfällighetens historia? 

 
2. Rättvisa: Upplever ni en känsla av rättvisa mellan arbetsinsats/kostnader och den 

nytta ni har av vägen? Finns problem med känsla av orättvisa – både vad gäller 
mellan medlemmar i samfälligheten och mellan samfälligheten och andra 
instanser (tex. kommun, vägverket, etc.) Har förhållandena under denna 
frågerubrik förändrats under samfällighetens historia? 
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3. Regler: Upplever ni att reglerna runt enskild väghållning har upprättats i 
samförstånd mellan er och myndigheterna? Är reglerna lätta att förstå? Finns 
regler som ni inte följer? Har ni kontroll över reglerna? Kan ni påverka reglerna? 
Har förhållandena under denna frågerubrik förändrats under samfällighetens 
historia? 

 
4. Övervakning: Hur övervakas att reglerna hålls inom samfälligheten? Finns det en 

utsedd person (tex. vägfogde)? Vem övervakar att medlemmarna gör sin del av 
underhållet? Vem övervakar trafiken på vägen? Finns det outtalade regler som 
man lär sig genom samtal och genom att leva i närmiljön? Har förhållandena 
under denna frågerubrik förändrats under samfällighetens historia? 

 
5. Straff: Hur straffas den som bryter mot reglerna – både vad gäller underhåll och 

trafikfrågor (tex. för tung last, etc.) Finns det olika sorters straff? Har 
förhållandena under denna frågerubrik förändrats under samfällighetens historia? 

 
6. Konfliktlösning: Hur löser ni konflikter som uppstår inom samfälligheten? Finns 

speciella metoder utarbetade? Sköter ni konflikter inom samfälligheten eller 
vänder ni er till någon officiell instans? Har förhållandena under denna 
frågerubrik förändrats under samfällighetens historia? 

 
7. Myndigheterna: Vilken är er relation till myndigheterna (stat – län – kommun)? 

Finns konflikter? Har ni stöd och erkännande av myndigheterna? Har 
förhållandena under denna frågerubrik förändrats under samfällighetens historia? 

 
8. Delaktighet: Finns samarbete mellan er samfällighet och andra 

vägsamfälligheter? Finns samarbete och arbetsdelning mellan er och kommunen 
eller vägverket? Upplever ni att er enskilda väg är en integrerad del av hela 
vägsystemet? Har förhållandena under denna frågerubrik förändrats under 
samfällighetens historia? 
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Bilaga: REV:s medlemsutveckling 1949–1969 
respektive 1949–2008 
 
 

 
 

 


