
Ansökan om särskilt driftbidrag

Ansökan skickas till:
Trafikverket
Ärendemottagningen
Enskilda vägar
Box 810
78128 Borlänge

Blankett-ID: EV3

1. Väguppgifter
Vägnummer* Väghållare*

Län* Kommun*
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3. Uppgifter om kontaktperson
Förnamn Efternamn

Personnummer

Adress c/o adress/avd

Postnummer Postort

Telefon Mobiltelefon e-post

2. Ansökan avser
Kryssa i alternativ

Åtgärd*

Uppskattad kostnad* Beslut att söka bidrag för ovanstående åtgärder har fattats vid

Fält med * är obligatoriska.

Underskrift* Namnförtydligande*

Ort* Datum*

Ny överbyggnad

Bärlagerförstärkning

Förstärkningslager

Trafiksäkerhet

Väg i ny sträckning

Mötesplats

Vändplan

Sprängning

Broreparation

Ny beläggningBeläggningsunderhåll

Ny bro

TrummorBrunnar

Ledningar

Stödremsor Vägmärke

Naturkatastrof Övrig åtgärd

Vägräcke

Årsmöte (Protokoll bifogas)     Styrelsemöte (Protokoll bifogas)      Ensam väghållare
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4. Övrig information
Övrig information

Bidrag för underhåll och investering (upprustning)
En grundförutsättning för att ett bidrag för underhåll och investering (upprustningsbidrag) skall kunna sökas och erhållas är att årligt 
driftbidrag utgår till den enskilda vägen enligt bidragsförordning SFS 1989:891, länk:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19890891.htm

Vad är ett bidrag för underhåll och  
investering (upprustningsbidrag)?
Bidrag kan lämnas utifrån angelägenhetsgrad och i mån av 
tillgång på ekonomiska medel till kostnader för åtgärder som inte 
ingår i det årliga driftbidraget.

Exempel på bidragsberättigade arbeten som inte bör understiga 
en kostnad på 5 000 kr exkl. moms:

• Trummor med diameter 500 mm och större

• Förstärkning av vägsträcka
 Material som kan användas till förstärkning av  väg är krossat  
 bärlager dim. 0-35 till 0-50. På den bärlagerförstärkta delen  
 ska man också påföra krossat slitlager 0-16 till 0-20, då är  
 även slitlagret bidragsgrundande.

• Omläggning av vägsträcka

• Ombyggnad av vägskäl mot allmän väg inklusive   
 beläggning

• Vägräcken eller annan trafiksäkerhetsåtgärd

• Ombyggnad eller reparation av bro

• Beläggningsåtgärder till vägar i trafikklass hög

Innan man söker bidrag
Kontakta gärna Trafikverkets utredare för rådgivning om eventuellt 
statsbidrag innan en ansökan om underhålls och upprustningsar-
bete skickas in!

Skriftlig ansökan
Väghållaren måste inkomma med skriftlig ansökan innan beslut 
om bidrag kan lämnas.

Trafikverkets region fastställer bidragsunderlaget och beslutar om 
bidrag.
Beslutat bidrag betalas ut när arbetet är utfört, godkänt och av-
stämt mot fakturakopia.

21 § Driftbidrag får inte lämnas för kostnader som har uppkom-
mit innan bidraget har beviljats, om inte Trafikverkets region i ett 
särskilt fall medger undantag. Förordning (2010:129).
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