
 

   



 

Detta dokument är Storhogna vägförenings förslag till plan för drift och underhåll i vägområdet från 
och med år 2021 och framåt. Planen kommer att ligga till grund för verksamhetsplanering och budget. 
Planen kommer att revideras vid behov. 
 
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 får en hög belastningsnivå. 
Vägföreningen ser därför att det är viktigt att ytterligare strukturera och planera områdets drift- och 
underhållsinsatser. 
 

 
  

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/


 

Delområden i Storhogna 
Storhogna består idag av nio delområden. Ytterligare 1-2 delområden kan tillkomma i nya planer. 
Nedan en kort redovisning av respektive område. 
 
Södra Storhogna - Stort område som huvudsakligen byggdes på 1970- och 1980-talet. Ingen 
exploatering har skett de senaste decennierna. Området omfattar ca 275 fastigheter. Området har 
många små smala stugvägar med lågt trafikflöde. En matarväg, Fjällbjörksvägen, finns i området. 
Ytterligare avstyckningar kan tillkomma på höger sida av Storhognavägen. 
 
Utsikten centrala - Området började etableras i början av 2000-talet. Exploateringen har skett 
succesivt. I dagsläget är det en väg som inte är exploaterad vilket förväntas påbörjas under 2021. 
Området består av knappt 90 fastigheter. Området har en matarväg, Utsiktsbacken, samt 7 stugvägar 
med lågt till måttligt trafikflöde. 
 
Storhogna Torg - Ett av de nyaste områdena. Litet geografiskt område med aktivitetshuset Storhogna 
M som utgångspunkt. Området består av 17 fastigheter som ska bebyggas med totalt ett 80-tal 
lägenheter. De första byggnationerna påbörjades 2020. Området har tre mindre gränder samt ett 
flertal större parkeringsytor. 
 
Utsikten norra - Området etablerades i början av 2000-talet då en av fyra vägar bebyggdes. Därefter så 
har utbyggnaden varit långsam men tagit fart från och med 2019. Nu är 3 av 4 vägar bebyggda. 
Området består av 75 fastigheter. Områdets fyra vägar är grusvägar med låga-måttliga trafikflöden. 
 
Solsidan - Området etablerades en bit in på 2000-talet. Områdets huvudväg Solvägen sträcker sig 1,7 
kilometer upp i en sluttning och är en större matarväg. Från Solvägen har det succesivt byggts 
sidovägar. I dagsläget finns totalt 21 sidovägar som har 135 fastigheter. Ytterligare ett 20-tal 
fastigheter förväntas tillkomma i framtiden. 
 
Solbacken - Storhognas nyaste område som påbörjades 2019. Kommer när det är färdigbyggt att bestå 
av 130 fastigheter. Solbacksvägen är en matarväg med högt trafikflöde till vilken 10 sidovägar med 
låga trafikflöden ansluter. 
 
Dalvallen - Området etablerades i början av 2000-talet. Området omfattar totalt cirka 190 fastigheter. 
Genom området går Storhognas största matarväg Kull Johannesvägen som både matar Dalvallen men 
även det äldre området Kull Johannes direkt norr om Dalvallen. I området finns en matarväg, 
Fjällstigen, med högre trafikflöde. Därutöver kommer det att finnas 18-19 stugvägar med lågt till 
måttligt trafikflöde. 
 
Kull Johannes - Området etablerades på 1970-talet. Området består av cirka 75 fastigheter. 
Matarvägen till Kull Johannes fortsätter genom området. Därutöver finns 6 stugvägar med lågt till 
måttligt trafikflöde. Ytterligare detaljplaner kan tillkomma i området i framtiden. 
 
Storhogna Västra - Storhogna Västra är det äldsta området. Det började byggas redan på 1960-talet 
kring den kaffestuga som genom åren har utvecklats till att bli Storhogna Högfjällshotell. Området 
består av 145 fastigheter. En asfaltsväg, Stugvägen, går parallellt med Uppfartsvägen och avlastar 
huvudstråket vid hög trafikbelastning. Därutöver finns 7 stugvägar med lågt till måttligt trafikflöde. 
Flera av vägarna har brant lutning. 
 
Områdets huvudstråk - Från länsväg 315 upp till Storhogna Högfjällshotell går områdets huvudväg 
Storhognavägen/Uppfartsvägen. Parallellt med vägen går även en gång- och cykelväg som har byggts 
de senaste 5 åren. Sträckan dessa vägar går är 3,2 kilometer. 



 

Delområden Storhogna: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 = Södra Storhogna – 33 vägar och 275 fastigheter 
2 = Utsikten centrala – 8 vägar och 90 fastigheter 
3 = Storhogna torg – 3 vägar och 17 fastigheter 
4 = Utsikten norra – 4 vägar och  
5 = Solsidan – 21 vägar och 135 fastigheter 
6 = Solbacken – 4 vägar (+6) och 130 fastigheter 
7 = Dalvallen – 12 vägar (+8) och 190 fastigheter 
8 = Kull Johannes – 7 vägar och 75 fastigheter 
9 = Storhogna Västra – 8 vägar och 145 fastigheter 



 

Vägtyper 
För att kunna planera underhållet av vägarna så har vägföreningen tagit fram 7 vägtyper samt 3 typer 
av ytor som sköts. Dessa beskrivs nedan. 
 
   Önskad standard:     

Typ: Kategori: 
Max 
trafik: Bredd Ytskikt Vägområde Skyltning 

1 Huvudväg 0- 6,5 meter Asfalt Vägbana + 10 meter (5+5) Hastighet, information, vägnamn, trafikregler 

2 Matarväg 200- 5 meter Asfalt Vägbana + 8 meter (4+4) Vägnamn, trafikregler 

3 Matarväg 100-199 5 meter Grus/Asfalt Vägbana + 8 meter (4+4) Vägnamn, trafikregler 

4 Matarväg 0-99 5 meter Grus Vägbana + 8 meter (4+4) Vägnamn, trafikregler 

5 Stugväg 20- 5 meter Grus Vägbana + 6 meter (3+3) Vägnamn, trafikregler 

6 Stugväg 10-19 3,5 meter Grus Vägbana + 6 meter (3+3) Vägnamn, trafikregler 

7 Stugväg 0-9 3,5 meter Grus Vägbana + 6 meter (3+3) Vägnamn, trafikregler 

8 Asfalterad yta - - Asfalt 3 meter ut från ytan Trafikregler 

9 Parkeringsyta - - Grus 3 meter ut från ytan Parkeringsvillkor 

10 Övriga ytor - - Grus 3 meter ut från ytan Trafikregler 

 
Vägar och ytor 
Storhogna vägområde består av drygt 100 vägar med en total längd av 33 kilometer. Ytterligare ett 20-
tal vägar förväntas bli byggda inom ramen för kända detaljplaner. Den totala väglängden förväntas då 
bli 36-37 kilometer. Antalet vägar är fördelade enligt nedan: 
 

 
 
Området består även av ytor i form av parkeringar,  
miljöstationer med mera med en total yta om cirka  
22.000 kvm enligt tabell till höger: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Område / väg Ant: Lpm: Ant: Lpm: Ant: Lpm: Ant: Lpm: Ant: Lpm: Ant: Lpm: Ant: Lpm: Ant: Lpm:
Södra Storhogna 0 0 0 0 2 1 050 1 650 4 820 13 3 170 13 1 700 33 7 390
Utsikten Centrala 0 0 0 0 1 1 400 0 0 0 0 2 640 3 210 6 2 250
Utsikten norra 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 160 2 580 0 0 4 1 740
Solsidan 0 0 0 0 1 1 700 0 0 0 0 0 0 21 2 150 22 3 850
Storhogna Torg 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150 2 470 0 0 3 620
Storhogna västra 0 0 2 1 100 0 0 0 0 3 1 230 3 1 050 2 410 10 3 790
Dalvallen 0 0 0 0 0 0 1 75 2 760 5 1 290 3 450 11 2 575
Solbacken 0 0 0 0 1 480 0 0 0 0 2 490 1 240 4 1 210
Kull Johannes 0 0 1 2 300 0 0 0 0 1 360 2 430 3 545 7 3 635
Huvudstråk 1 3 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 200 2 6 400

Totalt: 1 3 200 3 3 400 5 4 630 2 725 13 4 480 31 8 120 47 8 905 102 33 460

Typ 7 Summa väg:Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5 Typ 6

Område / yta Yta 8 Yta 9 Yta 10 Totalt
Södra Storhogna 0 0 300 300
Utsikten Centrala 60 2700 1100 3860
Utsikten norra 0 0 0 0
Solsidan 0 0 0 0
Storhogna Torg 0 6500 0 6500
Storhogna västra 1000 4600 5000 10600
Dalvallen 0 0 400 400
Solbacken 0 0 0 0
Kull Johannes 400 0 0 400
Huvudstråk 0 0 0 0

Totalt: 1460 13800 6800 22060



 

Årlig drift och underhåll 
Vägföreningen har beslutat om vilka insatser som ska vara årligt återkommande samt i vilken 
omfattning. Omfattningen styrs av vägtyp. Nedan en redovisning av de insatser som bedöms vara 
årligt återkommande. 
 

     Omfattning / år 

Typ av väg Åtgärd Periodicitet Period Ansvar: Lpm Kvm 

3-4, 9 Hyvling med väghyvel 1 ggr per sommar juni Ramavtal 5.400 13.800 

3-4, 9, 10 Hyvling med kirunahyvel 2 ggr per sommar juli-oktober Ramavtal 10.800 20.400 

5 Hyvling med kirunahyvel 1 gång per sommar Juni Ramavtal 4.500  

6-7 Hyvling med kirunahyvel 1 gång var fjärde somm Juni Ramavtal 4.300  

3-4 Potthålslagning grusväg 2 ggr per sommar Maj-oktober Ramavtal 5.400x3 - 

6-7 Vägsladd med traktor 1 gång per sommar Maj-oktober Ramavtal 17.000 - 

3-4 Saltning 1 gång per sommar juni Ramavtal 5.400 - 

5-7 Saltning 1 gång var fjärde somm Juni Ramavtal 5.400  

1-4 + GC Kantklippning 1 gång per sommar juli-augusti Ramavtal 15.200 - 

5-7 Kantklippning 3 områden per sommar juli-augusti Ramavtal 7.200 - 

1-10 Snödikning efter kantskärning 1 gång per vinter mars-maj Ramavtal vid avrop - - 

1-2 Sopning 1 gång per sommar Maj-juni Ramavtal  - - 

1-7 Kantskärning 1 gång per vinter mars-maj Vinterväghållningsavtal 33.100 - 

1-4, 8-10 Siktröjning snö Vid behov Oktober-maj Vinterväghållningsavtal - - 

1-10 Snöröjning Enligt avtal Oktober-maj Vinterväghållningsavtal 33.100 - 

1-10 Halkbekämpning Enligt avtal Oktober-maj Vinterväghållningsavtal - - 

1-3 Utsättning plogkäppar Varje höst september Vägfogde 10.900 - 

1-10 Inventering vägar 2 ggr per sommar maj, oktober Vägfogde 33.100 - 

1-4 Avsyn vägar Varje vecka Året om Vägfogde 11.600 - 

5-10 Avsyn vägar Varje månad Året om Vägfogde 21.500 - 

1-7 Inventering infarter 2 ggr per sommar maj, oktober Vägfogde 33.100 - 

1-10 Inventering vägskyltar 1 ggr per sommar maj Vägfogde 33.100 - 

1-10 Rensning trummor 1 ggr per sommar Maj-oktober Vägfogde 33.100 - 

1-2 Lagning större skador asfalt 1 ggr per sommar juni-augusti Vägfogde 6.200 1.460 

1-2 Lagning mindre skador asfalt Vid behov juni-oktober Vägfogde 6.200 1.460 

1-10 Inventering vägtrummor 1 ggr per sommar Maj-oktober Vägfogde 33.100 - 

 
Extra underhåll sommartid 
Vägföreningens styrelse anser att det finns en underhållsskuld i vägområdet. Dels har de äldre 
områdena fått väldigt liten del av underhållet och dels så slits de nya områdena mycket av den 
pågående exploateringen. För att komma till rätta med detta så planeras för extra insatser. Dessa 
kommer att vara fler till antalet de närmaste åren för att komma ikapp underhållsskulden. Extra 
insatser kommer dock alltid att behövas på grund av exempelvis extra högt slitage vid byggnationer, 
extremväder och klimatförändringar.  
 
En särskild plan för särskilda insatser kommer att göras för de kommande 3-5 åren. Den bygger på 
kända brister och prioriteringsordning. Därutöver så behövs en pott för oförutsedda insatser. Den 
totala kostnaden för extra insatser presenteras i budgeten för kommande år.  
På nästa sida ges exempel på extra insatser. 
  



 

Exempel extra insatser: 
Insatsområde Åtgärd 
Ytskikt Förbättring av ytskikt genom påförande av mer slitlager 
Ytskikt Asfaltering av större ytor 
Bärighet Förbättra bärighet genom nytt/extra bärlager, förstärkningsduk etc. 
Vägområde Borttagning av träd och buskar som vuxit upp 
Vägområde Kantskärning 
Vägområde Ta bort hinder som utgör fara vid avåkning 
Vägområde Ta bort hinder som blockerar sikt i korsningar 
Dagvatten Byta ut och/eller komplettera genomgående vägtrummor 
Dagvatten Byta ut infartstrummor 
Dagvatten Leda vatten bort från vägområdet 
Trafiksäkerhet Byta ut och/eller komplettera med nya vägräcken 
Trafiksäkerhet Se över vägutformning i form av lutningar, kurvradier, vilplan 
Trafiksäkerhet Se över trafikregler i form av hastighetsbegränsning, väjningsplikt etc. 
Skyltning  Komplettera och eller byta ut trafikmärken / vägskyltar 
Ombyggnation Större insats i form av breddning eller kurvrätning 
Ytskikt Potthålslagnings grusvägar utöver avropat 

 
 
Avtal 
 
Vinterväghållningsavtal 
Snöröjning och halkbekämpning har vägföreningen tecknat avtal om i cykler om 3-5 år. Just nu är det 
Reaxcer genom Zakrissons åker som är utförare. Innevarande avtal gäller till och med säsongen 2021-
2022. Därefter ska vägföreningen besluta om att upphandla nytt avtal alternativt förlänga befintligt 
avtal genom att nyttja optionsår. Kostnaden för vinterväghållningsavtalet presenteras i budgeten för 
kommande år. Följande ingår i vinterväghållningsavtalet: 

• Snöröjning vägar 
• Snöröjning fastighetsinfarter 
• Snöröjning parkeringar, miljöstationer och andra ytor angivna i dokumentet 
• Halkbekämpning enligt bestämd karta samt vid avrop av vägfogde 
• Ytterligare insatser vid behov på avrop av vägfogde 

 
Ramavtal 
Vägföreningen har för avsikt att träffa ett ramavtal med lämplig leverantör för att hantera större delen 
av det årligt återkommande sommarunderhållet samt extra insatser året om. Kostnaden för 
ramavtalets innehåll kommer att presenteras i budget för kommande år. 
Nedanstående insatser avses läggas i ramavtalet: 

• Hyvling av vägar med väghyvel 
• Hyvling av vägar med kirunahyvel och traktorsladd 
• Kantklippning av vägar 
• Potthålslagning av vägar 
• Extra insatser enligt plan sommartid 
• Snödikning vintertid 
• Uppsopning av grus på asfalt efter vintern 

 
  



 

Vägfogde 
Vägfogden är vägföreningens tillsynsman och beställare av insatser. Uppgiften ligger just nu på en av 
styrelseledamöterna. På sikt så avser vägföreningen anställa en person som utför dessa uppgifter då 
arbetsbelastningen ökar för varje år och det är viktigt att ha ögon på plats i området. Andra större 
vägföreningar i området har sedan många år anställda vägfogdar. Nedan återfinns några av 
vägfogdens arbetsuppgifter: 

• Tillsyn av vägar och ytor (regelbundet) 
• Inventering av vägar (2 gånger per år) 
• Inventering av infarter (2 gånger per år) 
• Inventering av trummor och skyltar (1 gång per år) 
• Beställning av större asfaltslagningar (1 gång per år) 
• Lagning av mindre asfaltsskador (vid behov) 
• Beställning av plogkäppsutsättning (1 gång per år) 
• Beställning av extra insatser sommartid (vid behov)  
• Avrop extra halkbekämpning (vid behov) 
• Avrop snödikning (1 gång per år) 
• Kontakter med leverantörer 
• Rapportering till styrelse 
• Uppdatering av information Facebook & webbsida 

 
 
Kostnader och budgetering 
Vägföreningen ser att kostnaderna för sommarunderhåll kommer att öka i och med att området växer 
samt att det finns behov av att utveckla och strukturera insatserna sommartid.  
Ökningen kommer att vara större de närmaste 3 åren för att arbeta igen den underhållsskuld som 
finns. Kostnaderna kommer att presenteras som förslag i budget till respektive årsstämma. 
 

Sammanfattning 
Detta dokument är ett förslag till utveckling och strukturering av vägföreningen drift- och 
underhållsinsatser. Årligt beslut om budget tas av årsstämma utifrån förslag framtaget av styrelsen. 
Styrelsen agerar därefter enligt plan samt riktlinjer för inköp och upphandling. 
 
Beslut som behöver tas på årsstämmor: 
Årsstämma 19-20 Beslut om att anta drift- & underhållsplan 
Årsstämma 19-20 Budget för drift och underhåll 2021 
Årligen Drift- & underhållsbudget för kommande år 
Vid behov Revidering av drift- & underhållsplan 
 
 
 
Planen är framtagen av styrelsen för Storhogna vägförening (Klövsjö GA:38) i november 2020 för 
framställan på årsstämman för verksamhetsåret 2019-2020. 
 


