
 

  



 

Detta dokument är Storhogna vägförenings förslag till plan för investeringar i vägområdet som faller 
utanför normal drift och underhåll. Investeringsbehovet grundas främst på områdets kraftiga 
expansion. Dokumentet beskriver fyra investeringsprojekt som behöver genomföras för att säkra 
vägområdets funktion för framtiden. 
 
Bakgrund och nuläge 
Orten Storhogna har vuxit kraftigt de senaste 15 åren. De senaste åren så har det tillkommit 50-80 
lägenheter per år. Just nu ser det ut som att expansionen kommer att fortgå i flera år till då det 
fortsatt finns många obebyggda tomter. Just nu så omfattar samfälligheten knappt 1.100 fastigheter 
med ett total andelstal om 1.154. Årsavgiften är 2020 satt till 3.200 kronor vilket medför en intäkt om 
cirka 3,7 miljoner kronor. När alla planerade områden i Storhogna är avstyckade så kommer området 
att omfatta 1.300 fastigheter. Allt fler nya fastigheter bebyggs med 2-6 lägenheter vilket medför att 
det totala andelstalet kan bli 1.500. 
 
Den kraftiga expansionen resulterar i att befintlig infrastruktur måste anpassas för nya större och 
tyngre trafikflöden. Ett större område ger även fler oskyddade trafikanter. Även detta kräver insatser 
som ökar trafiksäkerheten för dessa grupper. Storhogna vägförening är ansvarig för hela områdets 
vägar. 
 

 
  

Bilden nedan visar tydligt att 
Storhognavägen, Kull 

Johannesvägen och Uppfartsvägen 
är hot spots. Även Utsiktsbacken, 

Solvägen, Solbacksvägen samt 
Fjällbjörksvägen är viktiga 

matarvägar. 

Mätning av trafikföden 
Med hjälp av Bergs kommun så har 
vägföreningen mätt trafiken på Storhognavägen 
vid två tillfällen. Första tillfället var december 
2018-januari 2019 och den senaste mätningen 
gjordes februari-april 2020. Tyvärr så 
påverkades den senaste mätningen av att 
pandemin slog till så bland annat påskveckan 
gick inte att mäta. Sportlovsveckan för 
Mälardalsområdet, vecka nio, låg dock 
trafikflödet i snitt på 2.200 fordon per dygn. 
Rapporter från bägge dessa mätningar återfinns 
på vägföreningens webbsida 
www.storhognavf.se.  
 
Förväntade trafikflöden  
Vägföreningen har tagit fram en bild av hur 
många andelar som respektive väg matar till 
när Storhognas befintliga detaljplaner är 
färdigbyggda. Det finns dock ytterligare 
detaljplaner som kan tillkomma. Denna bild av 
trafikflödet tar inte hänsyn till områdesinterna 
transporter som troligen medför ytterligare 
trafik främst upp mot hotellet. Flödesbilden tar 
inte heller hänsyn till att det i allt större 
utsträckning byggs 2-3 lägenheter per tomt 
men det ger ändå en bild av vilket trafikflöde 
som respektive del av området måste kunna 
hantera. 
 

http://www.storhognavf.se/


 

Prioriterade investeringar 
Behovet i området är stort och kan delas upp i många delprojekt. Allt är inte möjligt att göra så 
vägföreningen har därför valt att prioritera fyra projekt: 

• Storhognavägen – kapacitet, bärighet och trafiksäkerhet 
• Kull Johannesvägen – kapacitet, bärighet och trafiksäkerhet 
• Fjällbjörksvägen – kapacitet och trafiksäkerhet 
• Skidtunnlarna (Storhognavägen) – kapacitet, bärighet och trafiksäkerhet 

Ovanstående projekt bedöms vara mest akuta för att kunna klara av förväntade ökningar i trafikflöden 
och tillgodose en bra trafiksäkerhet.  
 
På kommande sidor finns en mer detaljerad beskrivning av projekten samt när och hur dessa planeras 
att genomföras. 
 
Utöver ovan namngivna projekt så finns följande behov identifierade: 

• Solvägen – förstärkning över myren, bättre hållbarhet i ytskikt 
• Utsiktsbacken – bättre hållbarhet i ytskikt 
• Trafiksituation vid hotellet - behöver förbättras i högsäsong 
• Eftersatt underhåll på äldre grusvägar 
• Parkeringsytor – fler ytor och bättre underhåll 

Ovanstående behov kommer till stor del att kunna tillgodoses succesivt genom utökat underhåll. 
Vägföreningen avser återkomma med detta i underhållsplaner. 
 
Samlad tidsplan 
Nedan ses en samlad tidsplan för de fyra projekten (1. Storhognavägen, 2. Kull johannesvägen, 3. 
Fjällbjörksvägen samt 4. Skidtunnlarna). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektledning och upphandling 
Utifrån erfarenheter från GC-vägsprojektet så kommer vägföreningen säkerställa att kompetenta 
resurser tas in för att hjälpa till med projektledning och upphandling. Den extra kostnad som extern 
hjälp medför hämtas snabbt igen om projekten håller budget och tidsplan. 
  

Projektering Förrättning 
Lånefinansier. 
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Finansieringsmöjligheter 
Investeringar måste i första hand hanteras av samfällighetens medlemmar. Det finns dock möjligheter 
till kompletterande finansiering och finansieringslösningar. Nedan beskrivs olika alternativ. 

• Trafikverkets pott för investeringar på enskilda vägar omfattar 1 miljon kronor per år. Potten 
är dessutom upparbetad fram till och med 2023 så möjligheterna att få finansiering från 
Trafikverket är minimala. Vägföreningen kommer att bevaka möjligheterna till finansiering 
från Trafikverket 

• Projektmedel. Utformningen av den nya programperioden för EU-fonderna pågår just nu. Den 
nya programperioden startar 2021 och sträcker sig till 2027. Regionala utecklingsfonden 
(ERUF) och Lansdbygdsprogrammet (LBP) har i nuvarande period haft öppningar för satsningar 
på infrastruktur och utvecklings av besöksnäring. Beroende av hur de nya programmen 
utformas kan det finnas möjlighet att söka medel för investeringar. Finansieringsandelen i de 
nya programmen kommer att ligga mellan 40-60%. Vägföreningen kommer att bevaka 
möjligheten till EU-finansiering i första hand för skidtunnelprojektet. 

• Kommunala och regionala medel. Region Jämtland/Härjedalen har statliga tillväxtmedel som 
de ansvarar för (1:1-medel). Dessa kan sökas och användas för projekt som skapar tillväxt i 
regionen. Kommunen har inga specifika medel avsatt för infrastruktur men medfinansierar 
besöksnäringsutveckling i olika sammanhang. Vägföreningen kommer att kontakta Region 
Jämtland/Härjedalen för att se vilka möjligheter till finansiering som finns. 

• Lånefinansiering. En samfällighet kan låna pengar för att genomföra större investeringar. 
Amorteringsperiod och ränta bedöms för varje specifik ansökan. Se mer information under 
nästa rubrik. 

• Egen finansiering. Genom höjning av årsavgift eller genom särskild utdebitering så kan 
samfällighetens medlemmar skapa finansiering för de investeringar som beslutas genomföras. 
Vid större projekt så kan även ett särskilt andelstal skapas som gör att vissa fastigheter bär en 
större del av den totala finansieringen. Så gjordes vid byggnationen av GC-vägen. 

• Annan extern finansiering. Vid nyexploatering så är det exploatören som bekostar 
infrastrukturen varpå den överlämnas till samfälligheten. Detta kan även ske vid 
ombyggnation som i första hand gynnar en specifik näringsidkare. 

 
Lånefinansiering 
Lånefinansiering av investeringar är inget ovanligt för vägföreningar. Styrelsen har haft kontakt med 
vägföreningens bank som anger att det endast krävs ett stämmobeslut och en väl grundad budget. 
Eftersom alla fastigheter som är anslutna till samfälligheten utgör säkerhet så är det inget problem för 
banken att ge lån. 
Ett lån på 12 miljoner kronor kan ges en ränta på cirka 2%. Vid en återbetalning på 17-20 år så blir 
lånekostnaden drygt 2 miljoner kronor enligt bild nedan. 
 
 
 
 
 
 
  

År 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Totalt:
Andelstal 1250 1300 1350 1390 1420 1440 1460 1470 1480 1490 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Extra avgift 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 260
Intäkt: 750 000 780 000 810 000 834 000 852 000 864 000 876 000 882 000 888 000 894 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 390 000 14 220 000
Skuld: 12 000 000 11 400 000 10 800 000 10 200 000 9 570 000 8 909 400 8 223 588 7 512 060 6 780 301 6 027 907 5 254 465 4 459 554 3 648 745 2 821 720 1 978 154 1 117 717 240 071
Amortering: 600 000 600 000 600 000 630 000 660 600 685 812 711 528 731 759 752 394 773 442 794 911 810 809 827 025 843 566 860 437 877 646 240 071 12 000 000
Ränta: 240 000 228 000 216 000 204 000 191 400 178 188 164 472 150 241 135 606 120 558 105 089 89 191 72 975 56 434 39 563 22 354 4 801 2 218 874
Summa: -90 000 -48 000 -6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 128 1 126



 

1. Storhognavägen 
Storhognavägen inklusive Uppfartsvägen är områdets huvudväg och pulsåder. Vägen byggdes på 
1960-talet då exploateringen påbörjades. Den har förbättrats i omgångar med bland annat asfaltering. 
I år har en gång- och cykelväg som går parallellt med Storhognavägen färdigställts. 
Storhognavägens kapacitet i dess nuvarande utförande har nått sitt tak. Vägen är för smal vilket 
orsakar avåkningar och svårigheter för tunga fordon att mötas främst vintertid. På vissa partier är 
vägbanan söndertryckt vilket tyder på att vägkroppen är i behov av förstärkning. 
 
Föreslagna åtgärder  

• Breddning av väg till 2 körfält, asfalterad vägbanebredd 6,5 meter 
• Bärighetsförstärkning på vissa partier 
• Översyn av samtliga korsningars utformning  
• Tillförande av ytterligare två busshållplatser vid Fjällbjörksvägen samt vid campingen 
• Ombyggnation av inre delen av korsningen vid Lv315  
• Ny utformning av GC-vägen längs Uppfartsvägen 

 
Status  
Sweco har projekterat ombyggnation av korsningen vid Lv315. Segerkvists mätteknik har mätt in hela 
vägen och har nu ett uppdrag att ta fram ritningsmaterial för ombyggnation. Projektcontrol används 
som expertstöd i processen. 
 
Kostnadsprognos  
En sammanställning av underlag från olika konsulter indikerar att den totala kostnaden för 
ombyggnationen blir i spannet 9-12 miljoner kronor. 
 
Finansiering  
Vägföreningen bär 100% av kostnaden då investeringsbidrag från Trafikverket inte finns tillgängligt. 
Förslaget är lånefinansiering som återbetalas genom utökad debitering 600 kronor per andel under 
17-20 år med start 2023. 
 
Tidsplan  
Projektering och eventuell förrättning  2020-2022 
Upphandling    2022 
Genomförande    2022-2024  
 
 
  



 

2. Kull Johannesvägen 
Kull Johannesvägen är en matarväg som fram till 2014 matade ett 80-tal fastigheter på Kull 
Johannesområdet. Vägen byggdes på 1970-talet och är bitvis kurvig och brant. Vägen är cirka 3,7 
meter bred och belagd. 
Sedan 2014 har fyra exploateringsbolag börjat etablera tomter som ansluts till vägen. Totalt så 
tillkommer 320 nya tomter och när dessa är färdigbyggda så blir Kull Johannesvägen den i särklass 
största matarvägen i området utöver Storhognavägen med matning till drygt 400 fastigheter. 
Vid beslut om detaljplaner så skrev Bergs kommun in i de fyra bolagens avtal att de skulle bredda Kull 
Johannesvägen till 5 meters bredd. Processen för att åstadkomma denna breddning pågår sedan två 
år. När parterna är överens så ska vägen byggas om. Viktigt att den får en bärighet och utformning 
som klarar av den framtida trafikbelastningen. Sträckan är 1,2 kilometer lång. 
 
Föreslagna åtgärder  

• Vägen breddas till 5 meter asfaltsbelagd bredd från Uppfartsvägen upp till Östra Björnvägen 
• Behov av bärighetsförstärkning ses över på hela sträckan men med fokus på myren 
• Utformningen av samtliga korsningar ses över 
• Särskild hänsyn tas till ökade dagvattenflöden 

 
Status  
Sweco har genomfört markundersökning vid myren. AFRY har besiktat trumman för Sångbäcken. 
Segerkvists mätteknik har mätt in hela vägen. Fortsatt arbete med ritningsmaterial för ombyggnation 
avvaktas i väntan på överenskommelse. 
 
Kostnadsprognos 
Vägföreningen har tagit del av olika kostnadsprognoser. En sammanställning av dessa anger att den 
förväntade kostnaden beräknas bli 2-2,5 miljoner kronor. 
 
Finansiering  
Vägföreningen anser sig bära 20-25% av den totala kostnaden. Övriga kostnader bärs av de fyra 
exploateringsbolagen. Fördelningen beslutas i förrättning eller genom överenskommelse. 
Vägföreningens del av finansieringen sker genom utökad debitering med 500 kronor per andel 2022 
och överskjutande kostnader tas i föreningens kassa. 
 
Tidsplan 
Projektering  2020-2021 
Förrättning  2020-2021 
Upphandling  2021 
Genomförande  2021-2022 
 

  



 

3. Fjällbjörksvägen 
Fjällbjörksvägen är den enda matarvägen på det gamla området Södra Storhogna. Vägen byggdes på 
1970-talet och matar 129 fastigheter. Vägen är smal, cirka 3,7 meter belagd bredd. Ytskiktet består av 
asfalt som är sliten. Vägen har de senaste åren börjat bli rejält ojämn och insatser kommer att krävas 
inom de närmaste åren. Vägen är 1 kilometer lång. 
 
Föreslagen åtgärd  

• Bortschaktning av asfalt  
• Påförande av förstärkningslager och bärlager  
• Justering av släntprofiler som möjliggör en breddning av vägbanebredden.  

Vägen hålls som en bättre grusväg till dess att övriga investeringar genomförts. Då undersöks 
möjligheten till återasfaltering. 
 
Status  
Inga åtgärder vidtagna ännu. 
 
Kostnadsprognos  
Enligt offert från leverantör 400.000 -  500.000 kronor. 
 
Finansiering  
Vägföreningen bär 100% av kostnaden. Finansiering sker genom utökad debitering med 500 kronor 
per andel 2021 och överskjutande kostnader tas i föreningens kassa 
 
Tidsplan  
Projektering & upphandling  2021 
Genomförande   2021 
  

 
 
  



 

4. Skidtunnlar 
Befintliga skidtunnlar som går under Storhognavägen vid Storhogna M börjar bli i dåligt skick. Den ena 
tunneln har sjunkit ned i marken och har tydliga tecken på  deformation. Tunnlarnas längd är för kort 
för att kunna genomföra planerad breddning av Storhognavägen samt byggande av GC-väg. Tunnlarna 
ägs av Skistar. Detta ses därför som ett separat projekt från övriga Storhognavägen. 
 
Föreslagen åtgärd  
Befintliga tunnlar behöver ersättas med ny brolösning som möjliggör breddning av körfält samt att GC-
vägen kan byggas ihop. Lösningen bör även utformas så att funktionerna under bron blir bättre och 
även kan husera längskidspår vintertid och cykelled sommartid. 
 
Status  
Sweco har gjort en förstudie som resulterat i ett PM som beskriver olika brolösningar och vad dessa 
kan komma att kosta i investering samt i drift och underhåll. Markprover har tagits och finns också 
som underlag. 
 
Kostnadsprognos  
Enligt det PM som Sweco tagit fram så kommer kostnaden att bli 9-12 miljoner kronor. 
 
Finansiering  
Detta är tänkt som ett externt projekt där flera parter är med och finansierar. Skistar bär en stor del av 
kostnaden som ägare till befintliga tunnlar. Därutöver ses EU, Regionen och kommunen som möjliga 
finansiärer. Vägföreningen ansvarar vägens funktioner och bär därför en del av totalkostnaden. 
 
Tidsplan  
Projektplanering   2021 
Genomförande av projekt  2022-2024 

 
 



 

Vägkarta med investeringar 

  

Kull Johannesvägen 

Storhognavägen/Uppfartsvägen 

Fjällbjörksvägen 

Skidtunnlarna 



 

Sammanfattning 
Detta dokument är ett förslag till målbild och genomförandeplan för områdets största 
infrastrukturinvesteringar. För att genomföra denna plan till fullo så krävs ett antal beslut på 
årsstämmor de kommande åren. 
 
Beslut som behöver tas på årsstämmor: 
Årsstämma 19-20 Beslut om att arbeta i enlighet med föreslagen investeringsplan 
Årsstämma 19-20 Beslut om att tillföra en extra årsavgift om 500 kronor per andel för investeringar 
Årsstämma 19-20 Beslut att genomföra ombyggnation Fjällbjörksvägen under 2021 
Årsstämma 19-20 Beslut att genomföra ombyggnation Kull Johannesvägen 2022 samt hur de 
 kostnader som vägföreningen bär ska fördelas. Mandat till styrelsen att slutföra 
 förhandlingar med exploatörer, kommunen och Lantmäteriet 
Årsstämma 19-20 Inriktningsbeslut för ombyggnation av Storhognavägen och mandat till styrelsen 
 att påbörja förrättning efter slutförd projektering 
Årsstämma 20-21 Beslut att genomföra ombyggnation av Storhognavägen 
Årsstämma 20-21 Beslut att uppta lån för ombyggnation av Storhognavägen 
Årsstämma 20-21 Beslut att anpassa extra årsavgift från 2023 för att matcha återbetalning av lån 
Årsstämma 20-21 Eventuellt beslut om projekt för ombyggnation skidtunnlar 
 
 
 
Planen är framtagen av styrelsen för Storhogna vägförening (Klövsjö GA:38) i november 2020 för 
framställan på årsstämman för verksamhetsåret 2019-2020. 
 


