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Motion till Storhogna vägförenings årsstämma den 30 december 2019. 
 

Trafikräkning som förberedelse för ansökan om statligt driftbidrag för 

Storhognavägen och Stugvägen.  

 

På Trafikverkets hemsida står: ”Trafikverket betalar ut statligt driftbidrag till enskilda vägar bland 

annat för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att underlätta för boende och näringsliv 

i glesbygden.” 

Förutom allmän trafik till anläggningarna i Storhogna underlättar det för näringslivet i Vemdals- och 

Klövsjöområdet att leverera varor, tjänster och byggmaterial till Storhognaområdet året runt om 

vägen hålls i bra skick. Idag krävs det restriktioner under tjällossningsperioden och ändå kan 

konstateras att vägen bryts ner snabbare än vad det årliga underhållet kan hantera.  

Se nedanstående foton från Storhognavägen hösten 2019. 

 

Krackelerad väg i slutet av Storhognavägen orsakade av vattenkänsligt grusbärlager på tunn och 

sprucken beläggning i kombination med höga kontakttryck. 
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Hål och krackeleringar söder husvagnsparkeringen orsakade av vattenkänsligt grusbärlager på tunn 

och sprucken beläggning i kombination med höga kontakttryck. 

 

Krackeleringar och hål söder M orsakade av vattenkänsligt grusbärlager på tunn och sprucken 

beläggning i kombination med höga kontakttryck. 
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Tung trafik söder M på vattenkänsligt grusbärlager och tunn sprucken beläggning i kombination med 

höga kontakttryck. 

För att vägföreningen ska kunna söka driftbidrag krävs en trafikräkning som klargör vilken 

typ av fordon som trafikerar vägen under olika årstider och i vilket ärende de trafikerar 

sträckan. 

 

Med vänlig hälsning 

Rune Fredriksson 

Vårfingerörtstigen 7 

 

 P.S. Motivet till att det borde utgå driftbidrag framgår av inledningen. Om driftbidrag 

utgår är det också möjligt att söka särskilt bidrag till underhåll och upprustning av 

enskild väg. Ett annat motiv till att drift- och särskilt driftbidrag borde utgå är att alla 

fordonsskatter, energiskatter, koldioxidskatter och moms som genereras av trafiken 

på vägen går direkt in i statskassan utan att någon del satsas på den typ av enskild 

väg som det här är fråga om. D.S. 

 



 

Svar på motion från Rune Fredriksson 
Årsstämma Storhogna Vägförening 2019-12-30 
Motion inkom 2019-10-21. Svar skickades 2019-10-22. 
 
Hej Rune! 
 
Tack för din motion! Vi i vägföreningsstyrelsen uppskattar att ni medlemmar visar engagemang för 
vår verksamhet och vårt gemensamma vägområde! Vägföreningen kommer att redovisa din motion 
på årsstämman men vi kommer inte att lägga fram något förslag kopplat till den och detta beror på 
att vi redan har gjort de saker du efterfrågar. 
 
Storhogna vägförening har haft driftsbidrag från Trafikverket under många år. Det gäller för 
Storhognavägen och Uppfartsvägen men Trafikverkets tillsyn sker även på Fjällbjörksvägen och Kull 
Johannesvägen. Bidraget är något som vi ansöker om och som utbetalas årligen. Summan minskar 
dock något för varje år. Förra året var bidraget ca 79 tkr vilket motsvarar 2,9% av föreningens 
intäkter. I år blir det ännu mindre då bidraget minskar med några kronor för varje år medan 
omsättningen ökar pga. ökande kostnader.  
 
Särskilt investeringsbidrag sökte föreningen i samband med byggnationen av gång- & cykelvägen. 
Den dåvarande styrelsen trodde att Trafikverkets del skulle bli 70% av stödgodkända kostnader men 
nu när vi räknar samman så blir utfallet max 30% dvs. en väldigt liten del. När vi går vidare med nya 
projekt så kommer vi självklart att söka på nytt men vid den senaste kontakten jag hade med 
Trafikverket (våren 2019) så var beskedet att budgeten för investeringsbidrag var intecknad de 
närmaste åren vilket främst beror på att många broar behöver repareras och eller 
bärighetsförstärkas. 
 
Trafikräkning utfördes av Bergs kommun på uppdrag av vägföreningen under perioden dec 2017- jan 
2018. Denna visade på ÅDT (dygnstrafikflöde) som vissa dagar var över 2100 bilar. Den tiden på året 
är den tunga trafiken en liten del. På sommaren står den tunga trafiken för en klart större del av 
transporterna. Sammanfattningsvis så har vi alltså redan gjort det du efterfrågar i din motion. 
 
Tyvärr så är budgeten för enskilda vägar relativt liten i de flesta län. Driftsbidraget ligger i den 
nationella planen som Trafikverket nationellt tar fram. Investeringsbidragen ligger främst i de 
regionala transportplanerna som respektive län med Regionen i spetsen tar fram. Det behövs alltså 
påverkan både nationellt och regionalt för att det ska tillskapas mer medel. Detta är inget som 
vägföreningen själva mäktar med. Vägföreningen är därför med i Riksförbundet Enskilda vägar. De 
arbetar med att skapa bättre förutsättningar för enskilda väghållare. De försöker påverka såväl politik 
som berörda myndigheter. Via dem kan vi kanalisera behov och utmaningar som vi ser i vår 
verksamhet. 
 
Hoppas du är nöjd med vårt svar. Återkom gärna om du har fler frågor! 
------------------------------------------------------------------------ 
Hälsningar 
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