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Ny beräkningsmodell för statsbidrag till enskild väghållning
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1 Bakgrund
Förutsättningar enligt projektet ”Enskilda vägar i framtiden” och inriktningsbeslut (hela
inriktningsbeslutet framgår av bilaga 1):
•

Ny gemensam à-pris lista för hela landet.

•

3 klimatzoner.

•

3 trafikklasser.

•

2 slitlager (grus och belagd).

•

Anpassningstid: 3 år till fullt genomförande.

•

I trafikklass låg och mellan skiljs inte slitlager grus och belagd åt
prismässigt.
• Samtliga belagda vägar i trafikklass låg och mellan får i och med
detta en beläggningskompensationoch inte som i dag endast vissa.
• Möjlighet att ändra till belagd väg på längre sikt.

Övrigt:

•

Full momskompensation (25 %) för de väghållare som i dag inte är
momsredovisningsskyldiga.

•

Brounderhåll beräknas utifrån konstruktionsyta.

2 Syfte
En mer rättvis modell som ger förutsättningar för likabehandling och som är
tydlig och transparent utan individuella värderingar och de olika regionala
värderingarna av ingående åtgärder.
En förenklad hantering där en utredare endast registrerar vägtyp, vägklass, slitlager och
väglängd.
Framtagande av en landsomfattande gemensam à-pris lista för årligt driftbidrag.

3 Nuvarande beräkningsmodell
3.1 Allmänt
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Vi har fått alltför stor ”spretighet” i de förslag till bidragsunderlag som tas fram för en viss väg. En orsak
är att den enskilde handläggaren i den nuvarande beräkningsmetoden kan pröva om föreslagna à-priser
och givor är relevanta.
Nuvarande beräkningsmodell härstammar från 1939, och det är ofrånkomligt att
bilden av likabehandling har rubbats under årens lopp.
Det är anmärkningsvärt att de regionala prislistorna har så stora variationer på ingående
åtgärder, och detta stämmer inte överens med vår strävan efter likabehandling.
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Jämförelse av regionala prislistor
Regionala prislistor i EVB 2012
Regioner
Åtgärder
Grusning kr/ton
Grushyvling kr/km

Sladdning kr/km

Väglängd

Ishyvling kr/km

Trafikklass

0–3 km
3–10 km
10–100 km
0–3 km
3–10 km
10–100 km

Dammbindning kr/ton
Dikesrensning kr/km
Röjning/slåtter kr/km
Smärre rep. Kr/km
Brounderhåll kr/m2
Beläggningsrep. kr/km

Snöplogning kr/km

Vägbredd

0–4,5 m
0–4,5 m
0–4,5 m
0–4,5 m
0–4,5 m
4,5–30 m
4,5–30 m
4,5–30 m
4,5–30 m
4,5–30 m

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

0–3 km
3–10 km
10–100 km
0–3 km
3–10 km
10–100 km

Sandning kr/km
Utmärkning kr/km

Mitt

Norr

Sthlm

Syd

Väst

Öst

121
755
510
344
0
0
0
2 907
1 765
364
577
31
1 102
1 102
1 102
1 765
1 765
1 765
1 765
3 325
3 845
3 845
333
275
166
510
364
364
408
359

121
661
661
661
303
303
303
3 036
1 539
450
646
15
2 320
2 320
2 320
2 320
2 320
2 320
2 320
2 320
2 320
2 320
330
247
247
402
402
402
296
425

128
918
612
459
408
332
255
2 958
816
357
561
62
2 040
2 040
2 040
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
3 060
3 060
357
255
153
918
612
459
408
408

110
705
705
705
205
205
205
2 960
1700
530
510
0
1 900
1 900
1 900
1 900
1 900
1 900
1 900
1 900
1 900
1 900
200
200
200
235
235
235
330
90

100
836
583
390
444
339
241
2 680
1 591
783
1 024
44
931
895
895
895
895
895
895
895
895
895
405
253
148
530
485
459
478
733

116
700
687
665
300
294
285
3 075
1484
558
453
20
2 810
2 810
2 960
3 825
4 775
2 810
2 810
2 810
3 750
4 680
226
222
215
300
285
285
348
600

4 Ny beräkningsmodell
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4.1 Trafikklasser
Indelningen i klasser har betydelse för de parametrar som används vid beräkning av den bidragsgrundande kostnaden. Vid analys av fördelningen av vägar i de olika trafikklasserna för de 24 000
bidragsmottagarna ligger merparten av bidragsvägarna i klass 2 och klass 3. Indelningen i nuvarande
beräkningsmetod är alltför detaljerad. Särskilt svårt är det att bedöma trafikmängd i gränsskikten. Vi
föreslår en beräkning, som gör att behovet av en detaljerad uppdelning blir mindre. Följande tre klasser
föreslås:
ÅDT1
Låg:
Mellan:
Hög:

1–24
25–124
> 125

Tabell 4. Föreslagna trafikklasser.
1

ÅDT=ÅrsDygnsTrafik
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4.2 Klimatzoner
VTI2 har tagit fram en klimatzonskarta, och den används i vintermodellen för statliga vägar. Kartan styr
hur åtgärdsbehovet för vinterunderhåll fördelas över landet – det vill säga antal plogturer och
sandningstillfällen samt eventuell frekvens för ishyvling. Kartan är indelad i fyra zoner: A, B, C och D.
Efter en analys av denna zonindelning och en uppföljning av väderutfallet under vintrarna 2001/2002
till 2007/2008 har i ett första steg en förändring av zonindelningen föreslagits enligt följande:
 Zon A omfattar länen AB, C (utom kommunerna Tierp, Älvkarleby och Östhammar), D, E, F, G, H, I, K,
M, N, O, T och U.
 Zon B omfattar C (endast kommunerna Tierp, Älvkarleby och Östhammar), S, W, X och Y län.
 Zon C omfattar länen Z, AC och BD.

Figur 1. Klimatzonskarta (efter ändring).
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Motivet till förändringen är att de plogturer respektive län i dag har lagt in som parametrar i sitt
beräkningssystem bättre motsvarar de klimatuppgifter om framför allt snönederbörd som gäller i de
olika zonerna enligt den analys av väderutfall som genomförts. Denna förändring av
klimatzonsindelningen beaktar emellertid enbart åtgärdsbehovet utifrån vinterförhållandenas variation
över landet. Eftersom barmarkstidens längd också varierar över landet – kortare barmarkstid i norra än i
södra Sverige – måste en klimatzonsindelning även beakta detta.
En analys av åtgärdsbehoven under barmarksperioden (sommardrift) respektive under vinterperioden
har visat att i de två södra klimatzonerna blir de summerade kostnaderna för vinterdrift och sommardrift
i stort sett desamma. I zon A krävs en större insats för sommardrift än i zon B. För vinterdriften är
förhållandena de omvända. I de två nordligaste zonerna gäller emellertid att de högre kostnaderna för
vinterdriften inte mer än delvis kompenseras genom lägre kostnader för sommardrift. Slutsatsen som
dragits av denna analys är att landet bör delas in i tre klimatzoner genom att helt enkelt slå samman zon
A och B enligt kartan ovan.

2

VTI = Statens Väg och TransportforskningsInstitut
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4.3 Övergångslösning
För att göra en mjukare anpassning till den nya beräkningsmodellen föreslår vi att en övergångsmodell
används.
4.4 Uppföljning och utvärdering
Under projektets gång har styrgruppen framfört att Trafikverket bör göra en ordentlig uppföljning och
utvärdering av bidragssystemet efter ett par år samt efter det att hela omställningen är genomförd.
Trafikverket delar den uppfattningen. I denna uppföljning ska också ingå att göra en grundlig analys av
om – och i så fall hur – förutsättningarna för den enskilda väghållningens bidrag till att uppnå de
transportpolitiska målen förändrats till följd av det nya bidragssystemet.
Skogsnäringen har exempelvis särskilt poängterat att framkomligheten vintertid i de norra delarna av
landet inte får äventyras, eftersom den har stor betydelse för näringen.
I den uppföljning av hur den nya beräkningsmodellen modellen slår i verkligheten över landet kommer
därför framkomligheten vintertid att vara en mycket viktig parameter för att säkerställa att
vinterstandarden inte försämras. Det samlade resultatet av uppföljningen kan därför medföra att
beräkningsmodellens parametrar behöver justeras.
4.5
Belagda vägar
För att en väg ska betraktas som belagd väg från bidragssynpunkt ska vägen tillhöra trafikklass hög.
Övriga belagda vägar betraktas som grusväg från bidragssynpunkt.
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5 Gemensam à-pris lista för hela landet
5.1 Marknadsundersökning av priser
• Undersökningen har skett genom utskickade förfrågningsunderlag.
• Vägorganisationer som har tillfrågats genom ett slumpmässigt urval
länsvis, är 2 procent av landets vägar, det vill säga 496 stycken.
• Vägorganisationernas längd varierade från 460 m upp till 30 480 m.
• Alla vägkategorier och vägklasser finns representerade.
• Frågeställningarna har gällt de fyra prismässigt största ingående posterna i
våra kostnadsberäkningar (grusning cirka 30 procent, dammbindning cirka
10 procent, snöröjning cirka 30 procent och halkbekämpning cirka 10
procent).
• Resterande poster som ingår i en kostnadsberäkning har beräknats på de
regionalt upprättade prislistorna.
5.2 Resultat av marknadsundersökningarna
•
Resultatet blev 332 svar, det vill säga 67 procent. Svaren varierade mellan
0 procent från Gotlands län till 100 procent från Blekinge län.
Gruspriserna i kr/ton utspritt på väg:


Uppgiven medeltransportlängd varierar från ”finns längs vägen” till 140 km.
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Priset varierade mellan 45 kr/ton från Jämtlands län till 5 500 kr/ton från
Östergötlands län.
De 10 högsta och de 10 lägsta värdena är bortplockade. Därefter har alla
län slagits samman och ett medeltal har beräknats. Detta värde har
därefter multipliceras med länets grusvägslängd och på så sätt fått sin
procentuella andel i ett gemensamt á-pris för landet.
Dammbindning i kr/ton utspritt på väg:







Dammbindningsmedel som används är kalciumklorid, magnesiumklorid,
Dustex, saltlösning, natriumklorid med mera.
Av de 422 utskicken till väghållare som har grusvägar i sitt vägsystem har
292 svarat, och av dessa har 194 uppgivit ett totalpris som sedan delats
med den uppgivna kvantiteten.
Priserna har varierat från 436 kr/ton upp till 8 333 kr/ton. Vid medelprisberäkningen har cirka 10 procent gallrats bort, de lägsta och de högsta
värdena (11 stycken mellan 436 och 1 600 kr/ton och 8 stycken mellan
5 235 och 8 333 kr/ton).
Återstoden, 175 stycken, har sorterats per län och ett dammbindningsmedelpris
har räknats fram på samma sätt som gruspriset.
Snöplogspriser i kr/km färdigplogad väg:







Priserna som inkommit är av mycket skiftande slag: timpris,
kilometerpris, tillfällespris, säsongspris och fastpris. Dessutom
förekommer 44 vägar av 293 som har en fast säsongsersättning
(passningsersättning).
Priset varierade från 30 kr/km i Kiruna, Norrbotten, till 1 402 kr/km i
Åstorp, Skåne.
Vissa priser har räknats fram efter en antagen kapacitet på 3 km/tim
färdigplogad väg.
De 10 högsta och de 10 lägsta värdena är bortplockade. Därefter har alla
län slagits samman och ett medeltal har beräknats. Detta värde har
därefter multipliceras med länets vägslängd och på så sätt fått sin
procentuella andel i ett gemensamt á-pris för landet.

Halkbekämpningspriser i kr/km färdig väg:
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Priserna som inkommit är av mycket skiftande slag: timpris,
kilometerpris, tillfällespris, säsongspris och fastpris samt inklusive eller
exklusive Material.
Av de 496 utskicken till väghållare har 240 svarat att halkbekämpning utförs.
Vissa priser har räknats fram efter en antagen kapacitet på 6 km/tim
halkbekämpad väg.
Priserna har varierat från 37 kr/km upp till 2 842 kr/km. Vid medelprisberäkningen har cirka 10 procent gallrats bort – de lägsta och de högsta värdena.
Halkbekämpningsmedelpriset har räknats fram på samma sätt som gruspriset.
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5.3 Ny prislista
Den nya prislistan för bidragsgrundande kostnader avseende driftåtgärder
Enskilda vägar
Barmarksunderhållspriser 2012

Nya prislistan Regionpriser

•

Grus kr/ton utspritt på väg

121

100–128

•

Dammbindning kr/ton utspritt på väg

3 036

2 680–3 075

•

Hyvling kr/km

661

344–918

•

Sladdning kr/km

303

0–444

•

Dikesrensning, kantskärning kr/km

1 539

816–1 765

•

Röjning kr/drag

546

357–783

•

Beläggningsreparation kr/km

2 328

895–4 775

•

Diverse kr/km

646

453–646

•

Brounderhåll kr/m2

35

0–62

Vinterunderhållspriser 2012
•

Snöröjning kr/km

247

148–333

•

Ishyvling kr/km

402

235–918

•

Halkbekämpning kr/km

296

330–478

•

Utmärkning kr/km

425

90–733

•

Snödikning kr/km

402

0–0

5.4 Förkortningar
Nya vägklassindelningen beskrivs med tre bokstäver, t.ex. ABL:
•
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•

•

1:a bokstaven (A, B, eller C)avser vilken geografisk zon vägen tillhör


Zon A omfattar följande län: AB, C (utom Östhammars, Tierps
och Älvkarleby kommuner), D, E, F, G, H, I, K, M, N, O, T och U.



Zon B omfattar följande län: C (endast Östhammars, Tierps och
Älvkarleby kommuner), S, W, X och Y.



Zon C omfattar följande län: Z, AC och BD.

2:a bokstaven (B eller G) avser vilket slitlager vägen har


B betyder belagd



G betyder grus

3:e bokstaven avser vilken trafikklass (L, M, eller H) vägen har


L betyder låg och motsvarar nuvarande trafikklass 1.



M betyder mellan och motsvarar nuvarande vägklass 2 och 3.



H betyder hög och motsvarar nuvarande trafikklass 4 och 5.
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5.5 Nya prislistan och mängdtabell
Nya prislistan och mängdtabell
2012
Vägklasser och mängder/turer
Pris
ABL, AGL
ABM, AGM
Grus i kr/ton utspritt på väg
121
25,3
31,6
Salt utspritt på väg, kr/ton
3 036
0,42
0,84
Hyvling, kr/km
661
1,05
2,11
Sladdning, kr/km
303
2,11
2,11
Dikesrens-kantskär, kr/km
1 539
0,316
0,526
Röjning, kr/drag
546
1,05
1,05
Beläggningsreparationer, kr/km
2 328
Omläggn. trummor smärre rep,
kr/km
646
1,05
1,05
Snöröjning, kr/km
247
12
12
Ishyvling, kr/km
402
Halkbekämpning, kr/km
296
3
5
Utmärkning, kr/km
425
1
1
Snödikning, kr/km
402
BBL, BGL
BBM, BGM
Grus i kr/ton utspritt på väg
121
21,2
26,5
Salt utspritt på väg, kr/ton
3 036
0,35
0,71
Hyvling, kr/km
661
0,88
1,77
Sladdning, kr/km
303
1,77
1,77
Dikesrens-kantskär, kr/km
1 539
0,265
0,442
Röjning, kr/drag
546
0,88
0,88
Beläggningsreparationer, kr/km
2 328
Omläggn. trummor smärre rep,
kr/km
646
0,88
0,88
Snöröjning, kr/km
247
22
22
Ishyvling, kr/km
402
1
Halkbekämpning, kr/km
296
3
5
Utmärkning, kr/km
425
1
1
Snödikning, kr/km
402
CBL, CGL
CBM, CGM
Grus i kr/ton utspritt på väg
121
19
23,7
Salt utspritt på väg, kr/ton
3 036
0,32
0,63
Hyvling, kr/km
661
0,79
1,58
Sladdning, kr/km
303
1,58
1,58
Dikesrens-kantskär, kr/km
1 539
0,237
0,396
Röjning, kr/drag
546
0,79
0,79
Beläggningsreparationer, kr/km
2 328
Omläggn. trummor smärre rep.,
kr/km
646
0,79
0,79
Snöröjning, kr/km
247
29
29
Ishyvling, kr/km
402
1
Halkbekämpning, kr/km
296
3
5
Utmärkning, kr/km
425
1
1
Snödikning, kr/km
402
1
1
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ABH

1,05
1

AGH
42,1
1,05
3,16
3,16
0,737
1,05

1,05
12

1,05
12

8
1

8
1

BBH

0,618
0,88
1
0,88
22
2
8
1
CBH

0,554
0,79
1
0,79
29
2
8
1
1

BGH
35,3
0,88
2,65
2,65
0,618
0,88

0,88
22
2
8
1
CGH
31,6
0,79
2,37
2,37
0,554
0,79

0,79
29
2
8
1
1
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6. Beskrivning av den nya beräkningsmodellen
Modellen bygger på ett framräknat löpmeterpris på bidragsgrundande kostnader
exklusive moms. Löpmeterpriset är beroende av vägtyp, geografisk zon, trafikklass
och slitlager.
Priserna är uppdelade på barmarksunderhåll och vinterunderhåll, för att vägar ska
kunna få antingen den ena underhållstypen eller båda.
Grunden är en prislista och fastställda mängder, av de ingående åtgärderna inom drift
och underhåll av enskild väg. En ny prislista tas fram vart femte år genom en
marknadsundersökning och däremellan indexuppräknas kostnaderna enligt
fastställda index.
6.1 Beskrivning av modell för anpassning till nya beräkningsmodellen.
Av bidragsgrundande kostnader år 2013 och den förväntade kostnaden för den nya
beräkningsmodellen som ska träda i kraft fullt ut om 3 år, beräknas skillnaden.
Denna beräkning görs bara en gång och beloppet som ska gälla bestäms.
Skillnaden kallas anpassningstillägg/avdrag och läggs till eller dras ifrån som en extra
post till den nuvarande beräkningsmodellen i EVB.
Bidragsbeslut 2014 kommer att få en anpassning med en tredjedel varje år och ska
vara slutförd i och med bidragsbeslut 2016.
Därutöver beräknas det årliga indexet som vanligt.
6.2 Beskrivning av modell för hantering av beläggningskompensation
När det gäller hanteringen av beläggningskompensationen har utredningsgruppen
bestämt att föreslå att alla vägar som finns i trafikklass hög ska mista sin
beläggningskompensation, men de kommer att kunna beviljas särskild driftbidrag till
förnyelse av beläggning i mån av tillgång på anslagsmedel.
Anmärkning: Utredningsgruppen har här nedan delvis frångått inriktningsbeslutet.
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Utredningsgruppen föreslår att belagda vägar som ingår i trafikklass låg och mellan
räknas som grusvägar i de bidragsgrundande kostnaderna. Alla vägar får då en form
av beläggningskompensation. För dessa vägar finns då ingen möjlighet att ansöka om
särskilt driftbidrag till förnyelse av beläggning.
Grunden till detta är dels att det är näst intill omöjligt att från vårt tidigare
datasystem kunna påvisa vilka som har och inte har en beläggningskompensation,
dels att det endast är totalt cirka 2 400 av 36 628 vägdelar som får ett höjt bidrag utan
att ha beläggningskompensation (osäker siffra, troligtvis färre).
Nu är allt nollställt och med detta som grund kan Trafikverket, som det står i
inriktningsbeslutet, ta bort beläggningskompensationen på längre sikt och ge även
dessa vägar bidrag som om de vore belagda.
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6.3 Hantering av eventuell ökad momskompensation
I denna konsekvensbeskrivning hanteras momskompensationen som en del av den
nya beräkningsmodellen och kommer att få fullt genomslag år 2016.

7 Beskrivning av konsekvenser
7.1 Sammanfattning konsekvenser
Många kommer att påverkas av en ny beräkningsmodell, både positivt och
negativt.
Av 36 628 vägdelar kommer 21 126 vägdelar att få ökat bidrag, varav cirka 2 500
får en ökning med mer än 40 procent.
Av 36 628 vägdelar kommer 14 155 vägdelar att få sänkt bidrag, varav cirka 1 500
får en sänkning med mer än 30 procent.
Hela Region Syd har haft genomgående låga priser som nu ger en kraftig ökning
av statsbidragen i alla län, utom i Kronobergs län där bidragshöjningen inte blir
lika stor, på grund av att mer än hälften av alla väghållare är momsredovisningsskyldiga och därmed inte får någon momskompensation. Hit räknas också
Östergötlands län som tidigare har ingått i gamla Region Sydost.
Jämtlands län har fått en kraftig ökning som till stor del beror på att länet flyttas
upp till zon C.
Inom region Stockholm får Stockholms län den kraftigaste sänkningen av alla län.
Här har framförts att Stockholm har mycket högre kostnader för drift av vägar.
Detta visar inte marknadsundersökningen av driftåtgärder, utan där är priserna
endast marginellt något högre.
Gotlands län får också en kraftig sänkning av statsbidraget, och här är
motiveringen att dammbindningen på Gotland är mycket dyr (3 gånger dyrare än
i andra län) på grund av att Gotland ska vara saltfritt. Nu används en ny metod
där priset är som i övriga landet.
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Förslag att vägtyper utökas med fjällvägar, isvägar, skotervägar och tätortsvägar,
som får en egen prislista som bygger på särskilda standardkrav.
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7.2 Finansieringsbeskrivning av ny beräkningsmodell
(Jämfört med EVB 2012)

3

Landets bidragsavvikelser i antal vägdelar
Antal vägdelar som påverkas av ny beräkningsmodell, sänkning resp. höjning mot bidraget i EVB 2012:
Ingen
nämnvärd
Sänkt bidrag
ändring
Höjt bidrag
Totalt
14155
1307
21166
36628

Län

AB
AC
BD
C
D
E
F
G
H
I
K
M
N
O
S
T
U
W
X
Y
Z
Summa:

Momshöjning till 25% för alla som inte är momsredovisningsskyldiga,
Vägdelar med stora avvikelser bidragsprocent för vägkat. B och E 30%, A,D och F 60% samt C 80%
Sänkning
Höjning
mer än -30% mer än +40%
Bidrag idag
Nytt bidrag
Avvikelse
Avvikelse i %
369
12
25 004 409
20 025 478
-4 978 931
-20%
31
78
51 722 859
53 890 885
2 168 026
4%
28
124
31 175 824
35 959 300
4 783 476
15%
26
50
24 635 239
25 358 381
723 142
3%
10
94
23 824 155
26 219 990
2 395 835
10%
84
177
37 956 820
43 241 805
5 284 985
14%
49
351
40 282 766
49 793 719
9 510 953
24%
18
32
33 834 639
37 599 471
3 764 832
11%
41
202
33 648 751
40 430 528
6 781 777
20%
115
71
8 896 641
7 367 527
-1 529 114
-17%
93
7
14 912 638
15 245 298
332 660
2%
0
617
41 067 715
52 724 449
11 656 734
28%
75
29
28 019 905
27 407 175
-612 730
-2%
241
167
102 771 141
100 021 855
-2 749 286
-3%
66
125
56 523 302
56 415 533
-107 769
0%
7
109
31 250 046
34 598 015
3 347 969
11%
7
86
13 748 783
15 132 427
1 383 644
10%
95
52
42 712 379
45 220 443
2 508 064
6%
120
19
46 584 448
46 254 987
-329 461
-1%
15
8
29 226 004
29 284 881
58 877
0%
43
101
30 990 722
37 350 337
6 359 615
21%
1533
2511
748 789 186
799 542 484
7%
50 753 298

• Bidragsförändring mot EVB 2012
• Gemensam ny
á - pris lista för driftskostnader
uppdaterad till kostnadsnivå 2012
• Momskompensationsändring från 15 % till 25 %
för alla väghållare som i dag är moms berättigade
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• Finansieringsförslag
• Sänkning av bidragsprocenten
• Vägkategori B och E från 35 % till 30 %
• Vägkategori A, D och F från 65 % till 60 %
• Vägkategori C behålls som tidigare på 80
• Återstår att minska Särskild Drift för att klara
finansieringen

3

+ 56,1 mnkr
+54,7 mnkr

- 50,8 mnkr

%
- 60 mnkr

EVB = Enskilda Vägar Bidragssystemet
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7.3 Konsekvensbeskrivning län för län
Här följer en konsekvensbeskrivning för varje län där utredare har förklarat höjningar
av statsbidraget med mera än 40 procent och bidragssänkningar med mera än 30
procent.
Blekinge län
Blekinge län består av 872 vägdelar och 1 581 km statsbidragsväg. Av dessa är 544 km
belagda och 1 037 km grusväg.
Länet får i dag ett bidrag på cirka 14,9 mnkr och med den nya beräkningsmodellen ökas
bidraget till 15,2 mnkr, en bidragsökning med 2 %.
260 av 872 vägdelar (cirka 30 %) är inte berättigade till momskompensation vilket
medför en generell sänkning av bidraget med 5 % utom på vägar med vägkategori C.
662 vägdelar får en sammanlagd ökning från 10,2 mnkr till 11,8 mnkr.
209 vägdelar får en sammanlagd minskning från 4,7 mnkr till 3,4 mnkr.
Beskrivning nedan av de vägdelar som får en ökning med mer än 40 % och en
minskning med mer än 30 %.:
Ökningar
7 vägdelar ingår i urvalet för ökning med mer än 40 %.
2 av dessa vägar blir ABM-vägar (belagda vägar som nu får en form av
beläggningskompensation) ökning med mellan 40 och 69 %.
4 vägdelar får en ökning med 44 till 109 % vilket förklaras med att vägarna
endast har indexuppräknats och släpat efter i förhållande till dagens
kostnadsökning samt är följaktligen lågt räknade.
1 vägdel är allmänt låg räknad.
Minskningar
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93 vägdelar ingår i urvalet för minskning med mer än 30 %.
62 vägdelar i vägklass ABH kommer att mista sin
beläggningskompensation, vilket medför en sänkning av bidraget med
mellan 40 och 53 %.
20 vägdelar har onormalt höga beläggningsreparationskostnader samt att
de flesta samtidigt är högt räknade, en bidragssänkning med mellan 45 och
80 %. Av dessa är 17 benämnda som B-väg, särskild uträkning för K-län.
6 vägdelar benämns som högt och ofullständigt räknade.
1 vägdel har många sandturer och isrivning.
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Dalarnas län
Dalarnas län består av 1 768 vägdelar och 4 451 km statsbidragsväg. Av dessa är 960
km belagda och 3 491 km grusväg.
Länet får i dag ett bidrag på cirka 42,7 mnkr och med den nya beräkningsmodellen
ökas bidraget till 45,2 mnkr, en bidragsökning med 6 %.
512 av 1768 vägdelar (cirka 30 %) är inte berättigade till momskompensation vilket
medför en generell sänkning av bidraget med 5 % utom på vägar med vägkategori C.
942 vägdelar får en sammanlagd ökning från 27,3 mnkr till 31,8 mnkr.
824 vägdelar får en sammanlagd minskning från 15,4 mnkr till 13,4 mnkr.
Beskrivning av de vägdelar som får en ökning med mer än 40 % och en minskning med
mer än 30 %:
Ökningar
52 vägdelar ingår i urvalet för ökning med mer än 40 %.
43 av dessa vägar blir BBM-vägar (belagda vägar som nu får en form av
beläggningskompensation) – en ökning med mellan 43 och 95 %.
19 vägdelar får en ökning med 43 till 70 %, vilket förklaras med att vägarna
i dag har färre snöplogturer än vad nya beräkningsmodellen medger.
27 vägdelar har allmänt låga priser i dag när det gäller beläggning,
reparation, grus och snöplogning, vilket ger en ökning med 41 till 87 %.
3 vägdelar får en ökning med 46 till 47 %, vilket förklaras med att vägarna
endast har indexuppräknats och släpat efter i förhållande till dagens
kostnadsökning samt är följaktligen lågt räknade. Kostnadsberäkningarna
lever kvar sedan EVN-tiden4.
Minskningar
95 vägdelar ingår i urvalet för minskning med mer än 30 %
38 vägdelar i vägklass BBH där flertalet (25 st.) kommer att mista sin
beläggningskompensation, vilket medför en sänkning av bidraget med
mellan 30 och 52 %.
19 vägdelar får en minskning med 31 till 51 %, vilket förklaras med att
vägarna i dag har flera snöplogturer än vad nya beräkningsmodellen
medger.
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11 vägdelar som sköts av Mora och Älvdalens kommuner har ett högre
bidrag i förhållande till nya beräkningsmodellen, en minskning med 31 till
49 %.
17 vägdelar får en minskning med 33 till 58 %, vilket inte går att härleda då
dessa är överförda från EVN och därefter är indexuppräknade.
5 vägdelar anser utredare i Dalarna bör tillhöra zon C. Det bör vara flera
snöplogstillfällen.
1 vägdel har en trähängbro som specialberäknas.

4

EVN = tidigare bidragssystem. Med EVN-tiden menas de kostnadsberäkningar som gjordes i EVN som överförts till EVB
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Gotlands län

Gotland
Gotlands län består av 435 vägdelar och 852 km statsbidragsväg. Av dessa är 339 km
belagda och 512 km grusväg.
Länet får i dag ett bidrag på cirka 8,9 mnkr och med den nya beräkningsmodellen
sänks bidraget till 7,4 mnkr, en bidragssänkning med 17 %.
De flesta vägarna på Gotland sköts av Gotlands kommun. 430 av 435 vägar är inte
berättigade till momskompensation vilket medför en generell sänkning av bidraget med
5 % utom på vägar med vägkategori C, i och med att bidragsprocenten sänks.
104 vägdelar får en sammanlagd ökning från 1,4 mnkr till 2 mnkr.
331 vägdelar får en sammanlagd minskning från 7,4 mnkr till 5,3 mnkr.
Beskrivning av de vägdelar som får en ökning med mer än 40 % och en minskning med
mer än 30 %:
Ökningar
71 vägdelar ingår i urvalet för ökning med mer än 40 %.
66 av dessa vägar blir ABM-vägar (belagda vägar som nu får en form av
beläggningskompensation) – en ökning med mellan 40 och 76 %.
4 vägdelar får en ökning med 78 till 80 % vilket förklaras med att vägarna
nu är i den lägsta trafikklassen som nu flyttas in i en sammanslagen ABMklass.
1 vägdel är felberäknad vilket skulle medföra en ökning med 286 %.
Minskningar
115 vägdelar ingår i urvalet för minskning med mer än 30 %
96 vägdelar omfattas av ett dyrt dammbindningspris (cirka 9 000 kr/ton),
en anpassning till nya beräkningsmodellen (3036 kr/ton) – medför en
bidragssänkning med cirka 800 tkr.
3 vägdelar har benämning ”Naturväg”, bidragsminskning med -33 till 39 %.
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1 vägdel ABH har både beläggningsreparation och
beläggningskompensation vilket förklarar en sänkning med 59 %.
2 vägdelar omfattas av att den blir en generell sänkning av trafikklass 5 till
ABH.
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Gävleborgs län
Gävleborgs län består av 1 834 vägdelar och 4 168 km statsbidragsväg. Av dessa är 664
km belagda och 3 504 km grusväg.
Länet får i dag ett bidrag på cirka 46,6 mnkr och med den nya beräkningsmodellen
sänks bidraget till 46,3 mnkr, en bidragssänkning med 1 %.
301 av 1834 vägdelar (cirka 16 %) är inteberättigade till momskompensation vilket
medför en generell sänkning av bidraget med 5 % utom på vägar med vägkategori C.
588 vägdelar får en sammanlagd ökning från 20,4 mnkr till 23,6 mnkr.
1 246 vägdelar får en sammanlagd minskning från 26,1 mnkr till 22,6 mnkr.
Beskrivning av de vägdelar som får en ökning med mer än 40 % och en minskning med
mer än 30 %:
Ökningar
19 vägdelar ingår i urvalet för ökning med mer än 40 %.
7 av dessa vägar blir BBM-vägar (belagda vägar som nu får en form av
beläggningskompensation) – en ökning med mellan 42 och 90 %.
9 vägdelar har allmänt låga priser i dag, beträffande dammbindning och
grusning, vilket ger en ökning med 40 till 56 %.
2 vägdelar får en ökning med 51 till 60 %, vilket förklaras med att vägarna
endast har indexuppräknats och släpat efter i förhållande till dagens
kostnadsökning samt är följaktligen lågt räknade. Kostnadsberäkningarna
lever kvar sedan EVN-tiden.
Minskningar
120 vägdelar ingår i urvalet för minskning med mer än 30 %
82 vägdelar, de flesta i vägklass BBH där beläggningsreparationsbidraget
har varit hög, samt 16 stycken kommer att mista sin
beläggningskompensation, vilket medför en sänkning av bidraget med
mellan 30 och 59 %.
5 vägdelar får en minskning med 31 till 49 %, vilket förklaras med att
vägarna i dag har flera snöplogturer än vad nya beräkningsmodellen
medger.

TDOK 2010:29 Mall_PM v 2.0

10 vägdelar får en sänkning av grusningsmängd, vilket medför en sänkning
av bidraget med 30 till 38 %.
1 vägdel får en minskning med 31 %, vilket inte går att härleda då den är
överförd från EVN och där efter är indexuppräknad.
3 vägdelar är backiga och serpentinvägar som kräver utökad
halkbekämpning, i ny beräkningsmodellen sänks bidraget med 33 till 61 %.
3 vägdelar har broyta som en bidragande orsak till bidragssänkningen, 38
till 80 % beroende på brons storlek.
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Hallands län
Hallands län består av 1 488 vägdelar och 2 692 km statsbidragsväg. Av dessa är 1 469
km belagda och 1 223 km grusväg.
Länet får i dag ett bidrag på cirka 28 mnkr och med den nya beräkningsmodellen sänks
bidraget till 27,4 mnkr, en bidragssänkning med 2 %.
158 av 1488 vägdelar (cirka 10 %) är inte berättigade till momskompensation vilket
medför en generell sänkning av bidraget med 5 % utom på vägar med vägkategori C.
638 vägdelar får en sammanlagd ökning från 12,9 mnkr till 14,4 mnkr.
850 vägdelar får en sammanlagd minskning från 15,1 mnkr till 13 mnkr.
Beskrivning av de vägdelar som får en ökning med mer än 40 % och en minskning med
mer än 30 %:
Ökningar
29 vägdelar ingår i urvalet för ökning med mer än 40 %.
25 av dessa vägar blir ABM-vägar (belagda vägar som nu får en form av
beläggningskompensation) – en ökning med mellan 41 och 108 %.
2 vägdelar får en ökning med mellan 129 och 147 %, vilket förklaras med
att vägarna endast har indexuppräknats och släpat efter i förhållande till
dagens kostnadsökning samt är följaktligen lågt räknade.
Minskningar
75 vägdelar ingår i urvalet för minskning med mer än 30 %
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50 vägdelar i vägklass ABH, varav 45 kommer att mista sin
beläggningskompensation, vilket medför en sänkning av bidraget med
mellan 32 och 60 %.
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Jämtlands län
Jämtlands län består av 1 047 vägdelar och 3 211 km statsbidragsväg. Av dessa är 202
km belagda och 3 009 km grusväg.
Länet får i dag ett bidrag på cirka 31 mnkr och med den nya beräkningsmodellen ökas
bidraget till 37,4 mnkr, en ökning med 21 %.
252 av 1 047 vägdelar (cirka 25 %) är inte berättigade till momskompensation vilket
medför en generell sänkning av bidraget med 5 % utom på vägar med vägkategori C.
678 vägdelar får en sammanlagd ökning från 23,9 mnkr till 31,4 mnkr.
368 vägdelar får en sammanlagd minskning från 7,1 mnkr till 6 mnkr.
Beskrivning av de vägdelar som får en ökning med mer än 40 % och en minskning med
mer än 30 %:
Ökningar
101 vägdelar ingår i urvalet för ökning med mer än 40 %.
15 av dessa vägar blir BBM-vägar (belagda vägar som nu får en form av
beläggningskompensation) – en ökning med mellan 41 och 87 %.
6 vägdelar får en ökning med mellan 45 och 75 %, vilket förklaras med att
vägarna i dag har färre snöplogturer eller lägre plogpriser än vad nya
beräkningsmodellen medger.
53 vägdelar får en ökning med mellan 45 och 81 %, vilket förklaras med att
vägarna i dag har lägre grusmängder eller lägre gruspriser än vad nya
beräkningsmodellen medger.
11 vägdelar får en ökning med mellan 41 och 60 %, vilket förklaras med att
vägarna endast har indexuppräknats och släpat efter i förhållande till
dagens kostnadsökning samt är följaktligen lågt räknade.
1 vägdel är skoterled som i beräkningsmodellen får en ökning med 88 %.
Minskningar
11 vägdelar ingår i urvalet för minskning med mer än 30 %
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10 vägdelar i vägklass CBH kommer att mista sin
beläggningskompensation, vilket medför en sänkning av bidraget med
mellan 38 till 49 %.
17 vägdelar har i dag mellan 30 och 90 plogturer. Nya beräkningsmodellen
ger 29 plogturer och en bidragssänkning med mellan 31 och 61 %.
1 vägdel är isväg som sänks med 63 %.
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Jönköpings län
Jönköpings län består av 2 366 vägdelar och 4 714 km statsbidragsväg. Av dessa är 917
km belagda och 3 797 km grusväg.
Länet får i dag ett bidrag på cirka 40,3 mnkr och med den nya beräkningsmodellen
ökas bidraget till 49,8 mnkr, en bidragsökning med 24 %.
164 av 2 366 vägdelar (cirka 7 %) är inte berättigade till momskompensation vilket
medför en generell sänkning av bidraget med 5 % utom på vägar med vägkategori C.
2 231 vägdelar får en sammanlagd ökning från 37,7 mnkr till 47,8 mnkr.
135 vägdelar får en sammanlagd minskning från 2,6 mnkr till 2 mnkr.
Beskrivning av de vägdelar som får en ökning med mer än 40 % och en minskning med
mer än 30 %:
Ökningar
351 vägdelar ingår i urvalet för ökning med mer än 40 %.
123 av dessa vägar blir ABM och ABL-vägar (belagda vägar som nu får en
form av beläggningskompensation) – en ökning med mellan 40 och 119 %.
121 vägdelar får en ökning med mellan 40 till 83 %, vilket förklaras med att
vägarna i dag har generellt både låga à-priser och lägre mängder än vad
nya beräkningsmodellen medger.
107 vägdelar får en ökning med mellan 40 och 65 %, vilket förklaras med
att vägarna har generellt låga priser och har endast indexuppräknats. De
har också släpat efter i förhållande till dagens kostnadsökning och är
följaktligen lågt räknade.
Minskningar
49 vägdelar ingår i urvalet för minskning med mer än 30 %.
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Alla 49 vägdelar är i vägklass ABH och kommer att mista sin
beläggningskompensation, vilket medför en sänkning av bidraget med
mellan 36 och 60 %.
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Kalmar län
Kalmar län består av 1 919 vägdelar och 4 116 km statsbidragsväg. Av dessa är 1 272 km
belagda och 2 844 km grusväg.
Länet får i dag ett bidrag på cirka 33,6 mnkr och med den nya beräkningsmodellen
ökas bidraget till 40,4 mnkr, en bidragsökning med 24 %.
522 av 1919 vägdelar (cirka 27 %) är inte berättigade till momskompensation vilket
medför en generell sänkning av bidraget med 5 % utom på vägar med vägkategori C.
1 754 vägdelar får en sammanlagd ökning från 30,1 mnkr till 37,5 mnkr.
165 vägdelar får en sammanlagd minskning från 3,5 mnkr till 2,9 mnkr.
Beskrivning av de vägdelar som får en ökning med mer än 40 % och en minskning med
mer än 30 %:
Ökningar
202 vägdelar ingår i urvalet för ökning med mer än 40 %.
44 av dessa vägar blir ABM- och ABL-vägar (belagda vägar som nu får en
form av beläggningskompensation) i kombination med generellt låga
priser ger dessa ökning med mellan 41 och 143 %.
14 vägdelar får en ökning med mellan 41 och 66 %, vilket förklaras med att
vägarna i dag har generellt både låga vinterpriser och lägre mängder än
vad nya beräkningsmodellen medger.
117 vägdelar får en ökning med mellan 41 och 97 %, vilket förklaras med att
vägarna har låga gruspriser.
20 vägdelar får en ökning med mellan 41 och 179 % på grund av att alla
barmarksdelarna är lågt räknade.
4 vägdelar får en ökning med mellan 41 och 179 % på grund av att alla
barmarksdelarna är lågt räknade samt att vägdelarna har felregistrerade
vinterkostnader i kostnadsberäkningarna.
Minskningar
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39 vägdelar ingår i urvalet för minskning med mer än 30 %
Av de 39 vägdelarna är 27 i vägklass ABH som kommer att mista sin
beläggningskompensation, resterande vägar har höga
beläggningsreparationskostnader vilket medför en sänkning av bidraget
med mellan 32 och 65 %.
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Kronobergs län
Kronobergs län består av 1 691 vägdelar och 3 903 km statsbidragsväg. Av dessa är 867
km belagda och 3 036 km grusväg.
Länet får i dag ett bidrag på cirka 33,8 mnkr och med den nya beräkningsmodellen
ökas bidraget till 37,6 mnkr, en bidragsökning med 11 %.
1076 av 1691 vägdelar (cirka 64 %) är inte berättigade till momskompensation vilket
medför en generell sänkning av bidraget med 5 % utom på vägar med vägkategori C.
1 423 vägdelar får en sammanlagd ökning från 25,4 mnkr till 30 mnkr.
268 vägdelar får en sammanlagd minskning från 8,4 mnkr till 7,6 mnkr.
Beskrivning av de vägdelar som får en ökning med mer än 40 % och en minskning med
mer än 30 %:
Ökningar
32 vägdelar ingår i urvalet för ökning med mer än 40 %.
24 av dessa vägar blir ABM och ABL-vägar (belagda vägar som nu får en
form av beläggningskompensation) i kombination med generellt låga
priser ger ökning med mellan 42 och 88 %.
7 vägdelar får en ökning med mellan 41 och 53 %, vilket förklaras med att
vägarna enbart har indexuppräknats i flera år.
Minskningar
18 vägdelar ingår i urvalet för minskning med mer än 30 %
1 vägdel är allmänt högt räknad på grund av genomfartsväg till bl.a. en
golfbana, sänks med 57 %.
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Av 16 vägdelar är 13 i vägklass ABH som kommer att mista sin
beläggningskompensation, resterande vägar har höga
beläggningsreparationskostnader vilket medför en sänkning av bidraget
med mellan 41 och 60 %.
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Norrbottens län
Norrbottens län består av 1 110 vägdelar och 3 132 km statsbidragsväg. Av dessa är 419
km belagda och 2 713 km grusväg.
Länet får i dag ett bidrag på cirka 31,2 mnkr och med den nya beräkningsmodellen ökas
bidraget till 36 mnkr, en bidragsökning med 15 %.
305 av 1 110 vägdelar (cirka 27 %) är inte berättigade till momskompensation vilket
medför en generell sänkning av bidraget med 5 % utom på vägar med vägkategori C.
605 vägdelar får en sammanlagd ökning från 21,6 mnkr till 27,5 mnkr.
505 vägdelar får en sammanlagd minskning från 9,6 mnkr till 8,4 mnkr.
Beskrivning av de vägdelar som får en ökning med mer än 40 % och en minskning med
mer än 30 %:
Ökningar
124 vägdelar ingår i urvalet för ökning med mer än 40 %.
75 av dessa vägar blir CBM- och CBL-vägar (belagda vägar som nu får en
form av beläggningskompensation) i kombination med generellt låga
priser ger ökning med mellan 41 och 128 %.
6 vägdelar får en ökning med mellan 289 och 366 %, vilket förklaras med
att vägarna är skoter-isvägar, som endast haft ersättning för
bultning/sladdning, utmärkning och isprovning.
2 vägdelar är vägar som normalt inte vinterunderhålls, utan ett bidrag utgår
för att ploga upp vägen i snösmältningens slutskede, vilket medför en
ökning med mellan 109 och 420 %.
32 vägdelar är grusvägar som är allmänt lågt räknade.
Minskningar
28 vägdelar ingår i urvalet för minskning med mer än 30 %.
1 vägdel benämns som fjällväg med många plogtillfällen, sänks med 52 %.
1 vägdel benämns som färjeled av utredarna, men är en kombination av
väg/färjeled/isväg, sänks med 57 %. ( Bör separeras i nya
beräkningsmodellen).
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6 vägdelar är isvägar, bidragssänkning med mellan -34 till -81 %.
2 vägdelar har många plogtillfällen, i och med att de minskas, så sänks
bidraget med mellan -42 och -56 %.
11 vägdelar bedöms som allmänt högt räknade ochfår bidragssänkning med
mellan 34 och 58 %.
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Skåne län
Skåne län består av 2 824 vägdelar och 4 979 km statsbidragsväg. Av dessa är 1 230 km
belagda och 3 749 km grusväg.
Länet får i dag ett bidrag på cirka 41,1 mnkr och med den nya beräkningsmodellen ökas
bidraget till 52,7 mnkr, en bidragsökning med 28 %.
125 av 2 824 vägdelar (cirka 5 %) är inte berättigade till momskompensation vilket
medför en generell sänkning av bidraget med 5 % utom på vägar med vägkategori C.
2 734 vägdelar får en sammanlagd ökning från 39,6 mnkr till 51,3 mnkr.
90 vägdelar får en sammanlagd minskning från 1,5 mnkr till 1,4 mnkr.
Beskrivning av de vägdelar som får en ökning med mer än 40 % och en minskning med
mer än 30 %:
Ökningar
617 vägdelar ingår i urvalet för ökning med mer än 40 %.
457 av dessa vägar blir ABM och ABL-vägar (belagda vägar som nu får en
form av beläggningskompensation) i kombination med generellt låga
priser ger ökning med mellan 40 och 178 %.
160 vägdelar får en ökning med mellan 40 och 102 %, där merparten är
grus vägar som bedöms lågt räknade i förhållande till nya
beräkningsmodellen.
Minskningar
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0 vägdelar ingår i urvalet för minskning med mer än 30 %.
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Stockholms län
Stockholms län består av 1 637 vägdelar och 2 316 km statsbidragsväg. Av dessa är 812
km belagda och 1 505 km grusväg.
Länet får i dag ett bidrag på cirka 25 mnkr och med den nya beräkningsmodellen ökas
bidraget till 20 mnkr, en bidragssänkning med 20 %.
163 av 1637 vägdelar (cirka 10 %) är inte berättigade till momskompensation vilket
medför en generell sänkning av bidraget med 5 % utom på vägar med vägkategori C.
214 vägdelar får en sammanlagd ökning från 3,3 mnkr till 3,6 mnkr.
1 416 vägdelar får en sammanlagd minskning från 21,7 mnkr till 16,4 mnkr.
Beskrivning av de vägdelar som får en ökning med mer än 40 % och en minskning med
mer än 30 %:
Ökningar
12 vägdelar ingår i urvalet för ökning med mer än 40 %.
Alla 12 vägdelar är ABM-vägar (belagda vägar som nu får en form av
beläggningskompensation) i kombination med generellt låga priser ger
ökning med mellan 42 och 58 %.
Minskningar
369 vägdelar ingår i urvalet för minskning med mer än 30 %
12 vägdelar ligger ute på öar i Stockholms skärgård, vilket medför högre
barmarksunderhållskostnader. Höga gruspriser medför en
bidragssänkning med mellan 31 och 60 %.
19 vägdelar bedöms vara tätortsvägar med tillhörande gångbanor, vilket
medför en sänkning av bidraget med mellan 31 och 84 %.
86 vägdelar finns inom fritidsområden som har
permanentboendestandard, vilka får en bidragssänkning mellan 31 och
84 %.
15 vägdelar är bedömningen särskilt högt kostnadsläge, medför en
sänkning med mellan 42 och 62 %.
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151 vägdelar har en accepterad sänkning upp till 55 % på grund av att vissa
har beläggningskompensation.
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Södermanlands län
Södermanlands län består av 1 295 vägdelar och 2 599 km statsbidragsväg. Av dessa är
330 km belagda och 2 269 km grusväg.
Länet får i dag ett bidrag på cirka 23,8 mnkr och med den nya beräkningsmodellen
ökas bidraget till 26,2 mnkr, en bidragsökning med 10 %.
157 av 1295 vägdelar (cirka 12 %) är inte berättigade till momskompensation vilket
medför en generell sänkning av bidraget med 5 % utom på vägar med vägkategori C.
817 vägdelar får en sammanlagd ökning från 16,5 mnkr till 19,5 mnkr.
478 vägdelar får en sammanlagd minskning från 7,4 mnkr till 6,7 mnkr.
Beskrivning av de vägdelar som får en ökning med mer än 40 % och en minskning med
mer än 30 %:
Ökningar
94 vägdelar ingår i urvalet för ökning med mer än 40 %.
40 vägdelar är ABM-vägar (belagda vägar som nu får en form av
beläggningskompensation) i kombination med generellt låga priser ger
ökning med mellan 42 och 74 %.
38 är allmänt lågt räknade och förhållandevis långa vägar, vilket nu medför
en bidragsökning med mellan 40 och 124 %.
Minskningar
10 vägdelar ingår i urvalet för minskning med mer än 30 %
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10 vägdelar har en accepterad sänkning upp till 55 % på grund av att vissa
har beläggningskompensation.
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Uppsala län
Uppsala län består av 1 221 vägdelar och 2 465 km statsbidragsväg. Av dessa är 533 km
belagda och 1 932 km grusväg.
Länet får i dag ett bidrag på cirka 24,6 mnkr och med den nya beräkningsmodellen
ökas bidraget till 25,4 mnkr, en bidragsökning med 3 %.
105 av 1221 vägdelar (cirka 19 %) är inte berättigade till momskompensation vilket
medför en generell sänkning av bidraget med 5 % utom på vägar med vägkategori C.
623 vägdelar får en sammanlagd ökning från 13,1 mnkr till 15,1 mnkr.
598 vägdelar får en sammanlagd minskning från 11,5 mnkr till 10,3 mnkr.
Beskrivning av de vägdelar som får en ökning med mer än 40 % och en minskning med
mer än 30 %:
Ökningar
50 vägdelar ingår i urvalet för ökning med mer än 40 %.
46 vägdelar är ABM-vägar (belagda vägar som nu får en form av
beläggningskompensation) i kombination med generellt låga priser ger
ökning med mellan 42 och 103 %.
25 vägdelar har samtidigt endast indexuppräknats under sista tiden, vilket
medför en ökning med mellan 40 och 70 %.
Minskningar
26 vägdelar ingår i urvalet för minskning med mer än 30 %
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Av 25 vägdelar i vägklass ABH och BBH, kommer 19 att mista sin
beläggningskompensation, resterande vägar har höga
beläggningsreparationskostnader vilket medför en sänkning av bidraget
med mellan 41 och 60 %.
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Värmlands län
Värmlands län består av 2 211 vägdelar och 5 052 km statsbidragsväg. Av dessa är 416
km belagda och 4 636 km grusväg.
Länet får i dag ett bidrag på cirka 56,5 mnkr och med den nya beräkningsmodellen
ökas bidraget till 56,4 mnkr, alltså i stort sett oförändrat.
702 av 2 211 vägdelar (cirka 32 %) är inte berättigade till momskompensation vilket
medför en generell sänkning av bidraget med 5 % utom på vägar med vägkategori C.
996 vägdelar får en sammanlagd ökning från 26,6 mnkr till 30,2 mnkr.
1 215 vägdelar får en sammanlagd minskning från 29,9 mnkr till 26,2 mnkr.
Beskrivning av de vägdelar som får en ökning med mer än 40 % och en minskning med
mer än 30 %:
Ökningar
125 vägdelar ingår i urvalet för ökning med mer än 40 %.
52 vägdelar är BBL- och BBM-vägar (belagda vägar som nu får en form av
beläggningskompensation) i kombination med generellt låga priser ger
ökning med mellan 40 och 119 %.
70 vägdelar har fått en ökning av plogtillfällen p. g. a. att Värmland nu
tillhör zon B, ökning av plogtillfällen från 12 till 17, som nu blir 22 st. Detta
medför en bidragsökning med mellan 40 och 130 %.
Minskningar
66 vägdelar ingår i urvalet för minskning med mer än 30 %
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55 vägdelar har ett högt beräknat grusvägsunderhåll, men även höga
vinterkostnader. Det medför en bidragsminskning med mellan 30 och
51 %.
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Västerbottens län
Västerbottens län består av 1 693 vägdelar och 4 467 km statsbidragsväg. Av dessa är
269 km belagda och 4 197 km grusväg.
Länet får i dag ett bidrag på cirka 51,7 mnkr och med den nya beräkningsmodellen ökas
bidraget till 53,9 mnkr, en bidragsökning med 4 %.
638 av 1 693 vägdelar (cirka 38 %) är inte berättigade till momskompensation vilket
medför en generell sänkning av bidraget med 5 % utom på vägar med vägkategori C.
830 vägdelar får en sammanlagd ökning från 28,5 mnkr till 33 mnkr.
863 vägdelar får en sammanlagd minskning från 23,2 mnkr till 20,9 mnkr.
Beskrivning av de vägdelar som får en ökning med mer än 40 % och en minskning med
mer än 30 %:
Ökningar
78 vägdelar ingår i urvalet för ökning med mer än 40 %.
33 vägdelar är CBL- och CBM-vägar (belagda vägar som nu får en form av
beläggningskompensation) i kombination med generellt låga priser ger
ökning med mellan 40 och 115 %. 25 vägdelar har samtidigt endast
indexuppräknats under sista tiden, vilket medför en ökning med mellan 40
och 70 %.
23 vägdelar har samtidigt endast indexuppräknats under sista tiden, vilket
medför en ökning med mellan 43 och 123 %.
40 vägdelar har låga plogpriser och färre plogturer än vad nya
beräkningsmodellen ger, vilket ger bidragsökning med 43 till 123 %.
2 vägdelar är bultade isvägar (skotervägar) vilket skulle ge en bidragshöjning
på 275 % till 396 %.
1 vägdel går till en renskiljningsstation och plogas upp endast en gång på våren.
Detta medför enligt nya beräkningsmodellen en bidragshöjning med 115 %.
Minskningar
31 vägdelar ingår i urvalet för minskning med mer än 30%
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11 vägdelar har flera plogturer eller högre plogkostnader än vad den nya
beräkningsmodellen medger, vilket ger en bidragsminskning på 31 till
58 %.
3 vägdelar har ersättning för traktorskottning. Detta medger en
bidragssänkning med 30 till 36 %.
2 vägdelar har förklaringen att grustransporter till ö påverkar bidraget, en
bidragssänkning med 60 till 61 %.
1 vägdel har en stor bro, som i nya beräkningsmodellen ger en bidragssänkning
med 33 %.
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Västernorrlands län
Västernorrlands län består av 1 139 vägdelar och 2 662 km statsbidragsväg. Av dessa är
193 km belagda och 2 469 km grusväg.
Länet får i dag ett bidrag på cirka 29,2 mnkr och med den nya beräkningsmodellen
ökas bidraget till 29,3 mnkr, alltså i stort sett oförändrat.
331 av 1 139 vägdelar (cirka 29 %) är inte berättigade till momskompensation vilket
medför en generell sänkning av bidraget med 5 % utom på vägar med vägkategori C.
361 vägdelar får en sammanlagd ökning från 13,3 mnkr till 15,4 mnkr.
778 vägdelar får en sammanlagd minskning från 15,7 mnkr till 13,9 mnkr.
Beskrivning av de vägdelar som får en ökning med mer än 40 % och en minskning med
mer än 30 %:
Ökningar
8 vägdelar ingår i urvalet för ökning med mer än 40 %.
3 vägdelar är BBM-vägar (belagda vägar som nu får en form av
beläggningskompensation) i kombination med generellt låga priser ger
ökning med mellan 42 och 47 %.
3 vägdelar får en ökning med mellan 41 och 47 %, vilket förklaras med att
vägarna endast har indexuppräknats och släpat efter i förhållande till
dagens kostnadsökning samt är följaktligen lågt räknade.
1 vägdel har varken grusning eller dammbindning, vilket i den nya
beräkningsmodellen ger en ökning på 129 %.
Minskningar
15 vägdelar ingår i urvalet för minskning med mer än 30 %.
2 vägdelar har högt räknade vinterkostnader, viket ger en bidragssänkning med
32 till 34 %.
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4 vägdelar har högt räknade gruspriser, viket ger en bidragssänkning med 31 till
40 %.
7 vägdelar, de flesta i vägklass BBH där beläggningsreparationsbidraget
har varit hög, samt 3 vägdelar kommer att mista sin
beläggningskompensation, vilket medför en sänkning av bidraget med upp
till 45 %.
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Västmanlands län
Västmanlands län består av 854 vägdelar och 1 557 km statsbidragsväg. Av dessa är 233
km belagda och 1 324 km grusväg.
Länet får i dag ett bidrag på cirka 13,7 mnkr och med den nya beräkningsmodellen ökas
bidraget till 15,1 mnkr, en bidragsökning med 10 %.
141 av 1637 vägdelar (cirka 16 %) är inte berättigade till momskompensation vilket
medför en generell sänkning av bidraget med 5 % utom på vägar med vägkategori C.
553 vägdelar får en sammanlagd ökning från 9,2 mnkr till 11 mnkr.
1416 vägdelar får en sammanlagd minskning från 4,6 mnkr till 4,1 mnkr.
Beskrivning av de vägdelar som får en ökning med mer än 40 % och en minskning med
mer än 30 %:
Ökningar
86 vägdelar ingår i urvalet för ökning med mer än 40 %.
45 vägdelar är ABL- och ABM-vägar (belagda vägar som nu får en form av
beläggningskompensation) i kombination med generellt låga priser ger
ökning med mellan 41 och 118 %.
37 vägdelar får en ökning med 40 till 94 %, vilket förklaras med att vägarna
endast har indexuppräknats och släpat efter i förhållande till dagens
kostnadsökning samt är följaktligen lågt räknade. Kostnadsberäkningarna
lever kvar sedan EVN-tiden.
2 vägdelar är felräknade, vilket annars medför en ökning med mellan 70 och
71 %.
Minskningar
7 vägdelar ingår i urvalet för minskning med mer än 30 %.
1 vägdel benämns som snödrevsväg och har således flera plogtillfällen i
dag. Den kommer att sänkas med 30 %.
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4 vägdelar är i vägklass ABH, varav 3 kommer att mista sin
beläggningskompensation, resterande av vägar som har höga
beläggningsreparationskostnader vilket medför en sänkning av bidraget
med mellan 40 och 55 %.
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Västra Götalands län
Västra Götalands län består av 5 425 vägdelar och 9 425 km statsbidragsväg. Av dessa
är 1 629 km belagda och 7 796 km grusväg.
Länet får i dag ett bidrag på cirka 102,8 mnkr och med den nya beräkningsmodellen
sänks bidraget till 100 mnkr, en sänkning med 3 %.
222 av 5 425 vägdelar (cirka 4 %) är inte berättigade till momskompensation vilket
medför en generell sänkning av bidraget med 5 % utom på vägar med vägkategori C.
2173 vägdelar får en sammanlagd ökning från 44 mnkr till 49,9 mnkr.
3249 vägdelar får en sammanlagd minskning från 58,8 mnkr till 50,1 mnkr.
Beskrivning av de vägdelar som får en ökning med mer än 40 % och en minskning med
mer än 30 %:
Ökningar
167 vägdelar ingår i urvalet för ökning med mer än 40 %.
73 vägdelar är ABL- och ABM-vägar (belagda vägar som nu får en form av
beläggningskompensation) i kombination med generellt låga priser ger
ökning med mellan 40 och 151 %.
36 vägdelar får en ökning med 40 till 145 %, vilket förklaras med att
vägarna endast har indexuppräknats och släpat efter i förhållande till
dagens kostnadsökning samt är följaktligen lågt räknade.
53 vägdelar har låga priser främst när det gäller
beläggningsreparationspris mot den nya beräkningsmodellen, vilket ger en
ökning med 40 till 145 %.
Minskningar
241 vägdelar ingår i urvalet för minskning med mer än 30 %
8 vägdelar ligger ute på öar i Bohusläns skärgård, vilket medför högre
barmarksunderhållskostnader. Bidragssänkningen är mellan 31 och 72 %.
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I 12 vägdelar ingår broar som inverkar på bidragsstorleken, och i dessa fall
blir bidragssänkningen 31 till 100 %.
169 vägdelar i vägklass ABH som kommer att mista sin
beläggningskompensation, resterande vägar har höga
beläggningsreparationskostnader vilket medför en sänkning av bidraget
med mellan 30 och 65 %.
För 19 vägdelar är både vinter- och barmarksunderhållet högre än nya
beräkningsmodellen, vilket medför en sänkning med mellan 30 och 63 %.
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Örebro län
Örebro län består av 1 661 vägdelar och 3 429 km statsbidragsväg. Av dessa är 353 km
belagda och 3 076 km grusväg.
Länet får i dag ett bidrag på cirka 31,3 mnkr och med den nya beräkningsmodellen ökas
bidraget till 34,6 mnkr, en bidragsökning med 11 %.
203 av 1661 vägdelar (cirka 12 %) är inte berättigade till momskompensation vilket
medför en generell sänkning av bidraget med 5 % utom på vägar med vägkategori C.
1 112 vägdelar får en sammanlagd ökning från 22,5 mnkr till 26,5 mnkr.
549 vägdelar får en sammanlagd minskning från 8,7 mnkr till 8,1 mnkr.
Beskrivning av de vägdelar som får en ökning med mer än 40 % och en minskning med
mer än 30 %:
Ökningar
109 vägdelar ingår i urvalet för ökning med mer än 40 %.
60 vägdelar är ABM-vägar (belagda vägar som nu får en form av
beläggningskompensation) i kombination med generellt låga priser ger
ökning med mellan 40 och 75 %.
25 vägdelar har generellt låga priser och mängder mot den nya
beräkningsmodellen, vilket ger en ökning med 40 till 116 %.
20 vägdelar ingår i stora vägsystem, vilket har medfört att låga priser har
använts. Bidraget ökas nu med 41 till 123 %.

Minskningar
7 vägdelar ingår i urvalet för minskning med mer än 30 %
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Alla 7 vägdelarna är i vägklass ABH där 2 kommer att mista sin
beläggningskompensation, resterande vägar har höga
beläggningsreparationskostnader vilket medför en sänkning av bidraget
med mellan 34 och 52 %.
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Östergötlands län
Östergötlands län består av 2 138 vägdelar och 4 194 km statsbidragsväg. Av dessa är
575 km belagda och 3 619 km grusväg.
Länet får i dag ett bidrag på cirka 38 mnkr och med den nya beräkningsmodellen ökas
bidraget till 43,2 mnkr, en bidragsökning med 14 %.
244 av 2 138 vägdelar (cirka 11 %) är inte berättigade till momskompensation vilket
medför en generell sänkning av bidraget med 5 % utom på vägar med vägkategori C.
1 793 vägdelar får en sammanlagd ökning från 30,2 mnkr till 36,9 mnkr.
345 vägdelar får en sammanlagd minskning från 7,8 mnkr till 6,3 mnkr.
Beskrivning nedan av de vägdelar som får en ökning med mer än 40 % och en
minskning med mer än 30 %.
Ökningar
177 vägdelar ingår i urvalet för ökning med mer än 40 %.
30 vägdelar är ABL- och ABM-vägar (belagda vägar som nu får en form av
beläggningskompensation) i kombination med generellt låga priser ger
ökning med mellan 40 och 96 %.
109 vägdelar har generellt låga priser och mängder mot ny
beräkningsmodellen, vilket ger en ökning med 40 till 101 %.
37 vägdelar får en ökning med 40 till 94 %, vilket förklaras med att vägarna
endast har indexuppräknats och släpat efter i förhållande till dagens
kostnadsökning samt är följaktligen lågt räknade. Kostnadsberäkningarna
lever kvar sedan EVN-tiden.
Minskningar
84 vägdelar ingår i urvalet för minskning med mer än 30 %.
15 vägdelar får en minskning med 31 till 80 %, vilket inte går att härleda då
dessa är överförda från EVN och därefter är indexuppräknade.
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65 vägdelar i vägklass ABH, varav alla utom 10 kommer att mista sin
beläggningskompensation, resterande vägar har höga
beläggningsreparationskostnader vilket medför en sänkning av bidraget
med mellan 31 och 75 %.

Utredningsgruppen har bestått av:
Carl-Gustav Andersson UHoku, Bertil Ljungberg UHosj, Staffan Gräns Sktm,
Bert-Ove Bergström Sktm, Anne-Lie Ericsson Splk samt alla utredare inom
Enskilda vägars verksamhet.
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Bilaga 1
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