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Dnr 2018/001497 -311 

Avtalsförslag till övertagande av huvudmannaskap för 
väg 952 (Gamla Storgatan), väg 953 (Brandstations-
gatan) samt del av väg 951 (Storgatan) i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Idag är Trafikverket huvudman för vägarna Storgatan, Gamla Storgatan och 

Brandstationsgatan i Färjestaden. Ett avtal har tagits fram som innebär att 

delar av dessa vägar föreslås övergå till kommunalt huvudmannaskap.     

Bengt Johansson och Emmy Thidell föredrog ärendet. 

Beslutsunderlag 

Avtal, ärendenummer TRV 2018/3139, daterat den 12 oktober 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 oktober 2018.   

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Avtal godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar avtalet.   

_____ 

 

 

 

 



 

 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-10-17 
Dnr 

2018/001497-311 

 

 
 

 

   

 

Avtalsförslag till övertagande av huvudmannaskap för 
väg 952 (Gamla Storgatan), väg 953 (Brandstations-
gatan) samt del av väg 951 (Storgatan) i Färjestaden 

Beskrivning av ärendet 

Idag är Trafikverket huvudman för vägarna Storgatan, Gamla Storgatan och 

Brandstationsgatan i Färjestaden. Ett avtal har tagits fram som innebär att 

delar av dessa vägar föreslås övergå till kommunalt huvudmannaskap. 

Beslutsunderlag 

Avtal, ärendenummer TRV 2018/3139, daterat den 12 oktober 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 oktober 2018. 

Överväganden 

Berörda vägar ligger inom tätort och de krav som allmänna vägar ställer 

begränsar kommunens möjligheter att utveckla Färjestaden. Ett förändrat 

huvudmannaskap skulle ge kommunen helt andra möjligheter vid plan-

läggning och skulle gynna Färjestadens utveckling positivt. 

En konsekvens av ett förändrat huvudmannaskap skulle innebära en högre 

driftskostnad för kommunen om cirka 450 000 kronor per år. Medel för detta 

är äskad till nästa års driftsbudget. Tid för övertagande blir som tidigast 

2019-06-30, men är beroende av Trafikverkets beslutsprocess. 

§ 2-Överväganden 

Större möjligheter för bland annat nya detaljplaner som medger nya 

bostäder. Fler bostäder är viktigt för folkhälsan och ger trygghet.  

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Avtal godkänns. 

2. Kommuns utsedda firmatecknare undertecknar avtalet. 

Bengt Johansson 

Mark- och exploateringschef 

Emmy Thidell 

Mark- och exploateringsingenjör  

Fattat beslut expedieras till: 

Trafikverket Region Syd 

Mark och exploatering 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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Mörbylånga kommun 

386 80 Mörbylånga 

Kopia till: 

Trafikverket Ärendemottagning 

Avtal om förslag till förändrat väghållaransvar för väg 951, 952 
och 953 i Färjestaden, Mörbylånga kommun 

 

Mellan väghållningsmyndigheten Trafikverket Region Syd (org. nr 202100-6297), nedan 

kallat Trafikverket, och Mörbylånga kommun (org. nr 212000-0704), nedan kallat 

kommunen, har följande avtal träffats. 

 

1. Bakgrund 

Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Syd, och kommunen föreslår gemensamt om 

förändrat väghållaransvar för de idag statliga allmänna vägarna, del av väg 951 (Storgatan), 952 

(Gamla Storgatan) och 953 (Brandstationsgatan) i Färjestadens tätort. Vägarna föreslås ingå i 

den kommunala väghållningen.  

Väghållaransvaret för den idag kommunala Åkervägen har även diskuterats. På grund av 

kommunens pågående exploateringsplaner vid Åkervägen och det närliggande befintliga 

allmänna statliga vägnätet bedöms det inte aktuellt att föreslå att Åkervägen förändras till en 

statlig väg. 

Detta avtal gäller följande vägar: 

 Väg 951 (Storgatan), mellan väg 943 (Brovägen) till cirkulationen vid Åkervägen. 

Längd: ca 1,5 km. Cirkulationen på väg 951 vid Åkervägen föreslås även framöver 

tillhöra allmän statlig väghållning. 

 Väg 952 (Gamla Storgatan), mellan väg 943 (Runsbäcksvägen) och väg 951 

(Storgatan). Längd: ca 155 m. 

 Väg 953 (Brandstationsgatan), mellan väg 943 (Brovägen) och väg 951 (Storgatan). 

Längd: ca 415 m. 

Se karta över området på sida 2.  

År 2006 togs beslut centralt på Trafikverket att väg 952 (Gamla Storgatan) och den delen av 

väg 951 (Storgatan) som går mellan väg 943 (Brovägen) och väg 953 (Brandstationsgatan) 

dras in från allmänt statligt underhåll och förändras till kommunala gator. Beslutet vann laga 

kraft 2007-01-15. Beslutet blev dock inte gällande förrän en ny detaljplan för området vid 

Gamla Storgatan vinner laga kraft, vilket till dags dato inte ännu har skett. Kommunen har 

lagt planerna på en ny detaljplan för aktuellt område på is, vilket gör att även de delar av 951 

och 952 som ingick i beslutet från 2006 inkluderas i detta avtal om förslag till förändrat 
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väghållaransvar. Syftet är att på nytt begära beslut för vägarna för att få till en rationell 

väghållning i centrala Färjestaden.  

De berörda vägarna ingår idag i statligt väghållaransvar. Vägarna ingår inte i ett övergripande 

statligt vägnät utan är främst till för den lokala trafikens behov. Förslaget att förändra 

ovannämnda vägarna till kommunal väghållning skapar bättre förutsättningar för kommunen 

att anpassa vägarna till den omgivande tätortsmiljön.   

För att kommunen juridiskt ska kunna vara väghållare för en allmän väg/gata förutsätts det att 

marken är planlagt med kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark alternativt att 

vägen ligger inom ett kommunalt väghållningsområde. Mörbylånga kommun är idag inte egen 

väghållare enligt väglagens mening och inga kommunala väghållningsområden finns således i 

kommunen.  

Väg 952, 953 och aktuell del av väg 951 är belägna på planlagd mark med enskilt 

huvudmannaskap. Undantaget är en ca 90 m lång sträcka på väg 951 i höjd med korsning med 

Åkervägen som är planlagd med kommunalt huvudmannaskap.  Kommunen har genom 

ändring av byggnadsplaner/detaljplaner för Färjestaden, Kastlösa, Skogsby, Snäckstrand och 

Södra Möckleby i Mörbylånga kommun, Dnr 02/782, 784, 785, 786 (2003-02-20) , tagit över 

huvudmannaskapet för allmän plats, inkl. drift, underhåll och utbyggnad av gator. Detta 

innebär att inget planarbete krävs för att kommunen ska kunna bli väghållare för de i detta 

avtal aktuella vägarna. 

 

Karta över Färjestaden med de aktuella vägarna markerade med blåstreckad linje. Dessa vägar är 

idag allmänna statliga vägar men föreslås bli kommunala gator. 
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2. Syfte 

Syftet med avtalet är att skapa en gemensam intention till att förändringsärendeprocess för de 

i detta avtal under punkt 1 nämnda vägar påbörjas, samt under vilka förutsättningar. Avtalet 

utgör inte en beslutshandling till att väghållaransvaret förändras för de aktuella vägarna, utan 

det beslutas i separat process, där detta avtal ingår som underlagsmaterial. 

 

3. Avtalets omfattning   

 

I avtalet regleras förslag till förändrat väghållaransvar för väg, del av 951, 952 och 953 i 

Färjestaden i enlighet med punkt 1. Avtalet omfattar en gemensam intention till att 

förändringsärendeprocess för ovannämnda vägar påbörjas. I avtalet ingår: 

 Trafikverkets respektive kommunens åtagande 

 Övertagande och väghållaransvar för drift och underhåll 

 

3.1.  Trafikverkets åtagande  
 

2015 påbörjades underhållsåtgärder med inriktning på Gångbanor inför beläggning 2016. 

Trafikverket har genomfört åtgärder på väg 951, Storgatan, från anslutningen av 

Möllstorpsgatan i öster ner till Brandstationsgatan i väster.  

Åtgärderna har huvudsak innehållit justering av kantsten, breddning av trottoar på södra sidan 

till att få funktionen av GC, anpassning av rännstensbrunnar, anläggande av längsgående 

parkeringsfickor, nytt läge för upphöjt övergångsställe samt beläggning av såväl trottoarer/GC 

som vägbana. Beläggningen av vägbana omfattar vägen från väster rondellen vid Åkervägen 

till väg 952 Gamla storgatan. 

Kostnaderna har fördelats mellan Trafikverk och Mörbylånga Kommun enligt följande.  

Mörbylånga Kommun har stått för ombyggnadskostnader av trottoarer från Villagatan till 

Brandstationsgatan till en kostnad av ca.2,0 milj.  

Trafikverket har bekostat ombyggnad av trottoarer från Möllstorpsgatan till Villagatan samt 

beläggning av vägbana till en kostnad av ca.3,7 milj. varav beläggning på vägen utgör en 

kostnad av ca.2,3 milj. 

Återstående underhållsbehov på de vägar 952 Gamla Storgatan och 953 Brandstationsgatan 

som enligt detta avtal utgår från allmänt underhåll och överförs till kommunal väghållning 

bedöms av Trafikverkets beläggningsingenjör till ca 0,5 Mkr. och handlar i huvudsak om 

behov av ett nytt slitlager inkl. planfräsning.  

Efter att detta avtal undertecknats svarar Trafikverket för dokumentation av dagvatten-

anläggning i Storgatan. Dokumentationen sker genom filmning och upprättande av ritningar, 

vilka överlämnas till kommunen.  
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3.2.  Kommunens åtagande  

Kommunen övertar drift- och väghållaransvaret för de i detta avtal berörda vägarna, i enlighet 

med punkt 1, från och med när beslutet om förändrat väghållaransvar vunnit laga kraft. 

Beslutet tas centralt på Trafikverket, avdelning Juridik & Planprövning. Se punkt 4. 

I övertagandet ingår all gatu- och vägutrustning samt väganordning som finns på berörda vägar. 

Kommunen kontaktar E.on gällande belysningen. 

 

4. Ansvarsbegränsning 

Mörbylånga kommun övertar helt ansvaret för de aktuella vägarna och kan inte rikta 

ytterligare krav mot Trafikverket under förutsättning att: 

 Avtalet om förändrad väghållning undertecknas av bägge parter och godkänns av 

kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun 

 Beslutet om förändrad väghållning får laga kraft. Beslutet tas centralt på Trafikverket, 

avdelning Juridik & Planprövning. 

 Trafikverket utför beläggning av Brandstationsgatan enligt 3.1, innan övertagandet.  

 

5. Ikraftträdande 

För eventuella åtgärder som kommunen vidtar på berörda statliga vägar före beslutet om 

ändrad väghållning får laga kraft ska särskilt avtal tecknas med Trafikverket. 

Kommunen övertar drift- och underhållsansvaret för vägarna juridiskt från och med när 

beslutet om förändrat väghållaransvar vunnit laga kraft, eller tidigast 2019-06-30. Den 

praktiska tidpunkten för bytet av väghållaransvaret överenskommes därefter mellan parterna. 

Väghållaransvaret ska dock senast ett år efter laga kraft vunnet beslut ha gått över till rätt 

väghållare. 
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6. Avtalets giltighet 

Se avtalsvillkor under punkt 4. 

Detta avtal är upprättat i två (2) exemplar där parterna erhåller var sitt exemplar. 

 

 

Jönköping, den ____ / ____ 2018 Mörbylånga, den ____ / ____ 2018 

 

  

________________________________ ________________________________ 

Tanja Jevtic 

Utredningschef 

Trafikverket region Syd 

Henrik Yngvesson  

Kommunstyrelsens ordförande 

Mörbylånga kommun 

(med namnförtydligande) 

  

  

 
 

  

 

 ________________________________ 

 
Ann Willsund 

Kommundirektör 

Mörbylånga kommun 

(med namnförtydligande) 
 


