
Markåtkomst för gång- och cykelvägar: ett bekymmer 
för Trafikverket och kommuner 
 

 

Såväl Trafikverket som kommuner eftersträvar att bygga fler gång- och cykelvägar (gc-vägar) i dagens mer 

miljö- och hälsomedvetna samhälle. Det finns flertalet sätt för att få markåtkomst men endast ett fåtal är 

möjliga att tillämpa utifrån dagens lagstiftning. Vidare finns det svårigheter när det kommer till 

ansvarsfördelning av gc-vägarna. 

I dagsläget är det endast möjligt för 

Trafikverket att få markåtkomst genom 

vägplaner eller genom frivilliga avtal som ger 

rätt att nyttja marken. Om kommunerna inte 

använder sig av detaljplaneinstrumentet så 

kvarstår endast alternativ där frivilliga avtal 

tecknas med markägare. De tillfällen där 

planläggning inte är lämpliga eller avtal inte kan 

träffas blir både kommuner och Trafikverket 

låsta. Att ansöka om fastighetsbildningsåtgärder 

hos Lantmäteriet och ta sig fram med tvång på 

det viset är inte möjligt och domstolarna är 

restriktiva när det kommer till alternativa 

lösningar. Avtalen om nyttjanderätt är ovissa 

gällande tidsbegränsningar och kräver mycket 

administration i efterhand. 

Det har på grund av det bristande urvalet på 

markåtkomstmetoder vuxit fram flertalet olika 

lösningar för markåtkomsten som är mer eller 

mindre lagenliga. Likaså har gc-vägarna en 

salig blandning av aktörer (väghållare) som 

ansvarar för olika delar av samma sträcka. 

Genom intervjuer med yrkesverksamma inom 

Trafikverket, Lantmäteriet och kommun 

framgår det att situationen är problematisk.  

Enligt min mening hade en lagändring behövt 

göras i både väglagen och anläggningslagen för 

att få bukt med problemen. Väglagen betraktar 

i nuläget gc-vägar som ett tillbehör till allmän 

väg och därför måste gc-vägarna byggas intill 

allmän väg med motortrafik. Dessutom är lagen 

formulerad på ett sådant sätt att samtliga 

trafikslag ska kunna ta sig fram på alla allmänna 

vägar. För Trafikverket hade planläggningen 

underlättats om lagen ändrats så att gc-vägar 

kan anläggas fristående. Den lagändringen gör 

däremot inga större underverk för kommunerna. 

Därför föreslår jag en ytterligare lagändring i 

anläggningslagen som öppnar upp för att 

kommunerna och även staten som juridiska 

personer ska kunna få en särskild typ av 

bruksrätt, så kallat servitut, till mark. I dagsläget 

måste det rättsförhållandet ske mellan 

fastigheter och innebär en rätt för en fastighet 

att använda en annan. Det är något som i 

nämnda förslag bör förändras. Det befintliga 

enskilda vägnätet skulle då kunna nyttjas mer 

effektivt, rätten säkras och väghållaren 

alternativt markägaren skulle bli mer rättvist 

kompenserad.  



Det är framförallt ett statligt och kommunalt 

intresse att anlägga sammanhängande stråk för 

gc-trafik. Vissa av de markåtkomstsätt som 

finns gör att marken kan tas genom tvång. De 

markägare som berörs borde därför ersättas fullt 

ut och inte efter någon fördelningsmodell. 

Det är inte bara markåtkomsten som sådan som 

behöver ses över och regleras. Även 

ansvarsfördelningen för anläggande och drift av 

gc-vägarna måste tydliggöras. Det finns ett 

påbörjat samarbete mellan berörda aktörer men 

de vet inte hur de ska kunna arbeta efter det.  

Trafikverket önskar att kommunerna tar större 

ansvar och vice versa. Den övergripande 

fördelning som finns i dagsläget måste därför 

brytas ned till hanterbara nivåer som ska kunna 

fungera i praktiken så att det inte uppstår 

diskussioner om vem som bör ha ansvaret för 

varje ny gc-väg. Det borde vara rimligt att 

Trafikverket ansvarar för regionala stråk och 

förbindelseleder mellan orter medan 

kommunerna ansvarar för stråk för turism. 

Däremot borde kommunerna i större 

utsträckning kunna drifta även Trafikverkets 

gc-vägar och samordna det kommuner emellan. 

Fram till dess att eventuell lagändring sker får 

Trafikverket och kommunerna hålla sig till de 

metoder som lagligen finns att tillgå. Eventuellt 

kan de våga sig på att testa okonventionella 

lösningar, men med risk att de inte går igenom 

de prövningar som krävs. 
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Markåtkomst för gång- och cykelvägar. Vilka olika 

alternativ finns utanför detaljplanelagda områden 

och när ska de tillämpas? 

Examensarbetet kan beställas från avdelningen för 

Fastighetsvetenskap, LTH eller laddas ner från 

www.lantm.lth.se 
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