
 

Bilaga 4 - Långsiktig plan för drift, underhåll och investeringar 

Storhogna Vägförening 
 

Den fortsatt ökande exploateringen av Storhognaområdet ställer allt högre krav på områdets 

infrastruktur. Kostnader för såväl drift/underhåll som investeringar förväntas öka. Styrelsen har 

därför initierat en process med att ta fram en långsiktig plan för insatser och därtill kopplad 

finansiering. Några av de punkter som tagits fram i ett första steg är: 

 

1. Kapacitetshöjning - Storhognavägen 

Bärighet, ytskikt och vägstandard. Plan att göra trafikflödesmätningar och 

trafikflödesanalyser för att skapa en bild av vägens behov av framtida insatser. 

 

2. Kapacitetshöjning – Kull Johannes vägen 

Dalvallens exploatörer har genom förrättning krav på sig att bredda vägen från bäcken upp 

t.o.m. Dalvallen översta skifte. Vägföreningen planerar att genomföra samma insats på 

sträckan från Stugvägen till bäcken samt från Dalvallens översta skifte till Östra Björnvägen. 

Planering och finansiering. 

 

3. Vinterväghållning 

Den konstant ökande omfattning av yta som ska hållas gör att ett nytt avtal är nödvändigt. 

Utformning, kostnader och finansiering ska tas fram. 

4. Sommarväghållning 

Ökad trafik ställer krav på ökat underhåll. Vägföreningen avser ta fram ett årshjul för årligen 

återkommande insatser samt förlänga den underhållsplan som finns fram till 2019. En årlig 

pott för reinvestering samt budget för underhåll. 

 

5. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 

Med ökande trafikflöden ökar behoven av åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten. 
Föreningen avser se över trafikföreskrifter (hastighet, trafikregler), skyltning, 

siktförbättringsåtgärder etc. 

 

6. Finansiering av åtgärder 

Arbetet består av att budgetera kostnader för föreslagna insatser och därefter komma med 

förslag på finansiering. De möjligheter till finansiering som finns är: 

• Särskilt driftsbidrag från Trafikverket 

• Övriga sökbara bidrag (kommun, region, EU etc.) 

• Omfördelning av befintliga medlemsintäkter 

• Höjning av medlemsavgifter 

 

Detta är en informationspunkt från styrelsen på föreningsstämman 2017-12-30. Arbetet med att ta 

fram en plan kommer att fortgå under 2018. Målsättningen är att ha ett förslag till plan färdigt till 

nästkommande årsstämma. Denna plan ska då innehålla såväl åtgärder som finansieringsupplägg och 

ligga till beslut för medlemmarna att godkänna.  
 

Dokumentation av arbetet kommer att göras tillgängligt för medlemmarna via webbsidan. Inspel till 

arbetet med planen mottas tacksamt från alla medlemmar. Detta görs genom att kontakta styrelsen 

via telefon eller e-post. 

 

Styrelsen Storhogna Vägförening 

2017-11-07 


