Enskilda vägar är den allra största delen av Sveriges vägnät. Väghållarna som har ansvar för
de enskilda vägarna kan vara enskilda markägare eller organisationer. En del enskilda vägar
får statsbidrag.
Sveriges vägnät består av cirka 9 850 mil statliga vägar, 4 100 mil kommunala gator och
vägar och cirka 43 000 mil enskilda vägar. En stor andel av de enskilda vägarna är
skogsbilvägar som i många fall inte är öppna för allmän motorfordonstrafik. Cirka 7 600 mil
enskilda vägar får statsbidrag.
Sammanlagt är det cirka 23 000 väghållare som ansvarar för de enskilda vägarna. Det är
väghållaren som har det juridiska ansvaret för en enskild väg. Ibland är en eller flera
markägare väghållare. Ibland fungerar organisationer som väghållare, exempelvis
vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar.
En ökad förekomst av tyngre fordon inom till exempel jord- och skogsbruket har medfört en
betydande slitageökning på enskilda vägar och broar. Fordonens storlek och tyngd innebär att
större krav ställs på framkomligheten på de enskilda vägarna såväl under barmarks- som
vinterperioden.
http://www.revriks.se/

1949 – REV:s föregångare, Länsförbundet för enskild väghållning i Stockholm, bildas
1968 – REV bildas; förbundets styrelse bestod av bl.a. av ordförande Arne Eidlerth och vice
ordförande advokaten Robert Nydahl
1980 – Förbundet har 204 medlemmar vid stämman; kansliet som bemannas av de
förtroendevalda får plats i köket till advokaten Nydahls kontor.
1995 – Elwe Nilsson väljs till ordförande efter Arne Eidlerth. Antalet medlemmar uppgår till
2.685 vid förbundsstämman i september.
1996 – Förbundet anställer sin första kanslist - Anita Edholm.
2000 – Antalet medlemmar har vuxit till 5.540 st när förbundet har stämma.
2001 – Förbundet byter namn från Riksförbundet Enskild Väghållning till det nuvarande
Riksförbundet Enskilda Vägar
2005 – Stadgarna ändras så att endast de som är väghållare för enskilda vägar kan vara
medlemmar (de kommuner och privatpersoner som dittills varit medlemmar får därmed inte
förnya sina medlemskap) Verksamhetsperioden justeras till att omfatta 2 år.
2007 – Elwe Nilsson avgår och Sven Ivarsson väljs till ordförande.
2010 – Kansliet med fyra anställda leds av kanslichefen Maria Sundström.
2011 – Uno Jakobsson väljs till ordförande. Regionansvariga utses i fyra regioner, Norr, Syd,
Öst och Väst. Antalet medlemmar passerar 10.000!
2015 – Antalet medlemmar passerar 11.000 strax innan förbundsstämman i Borås, som är den
mest välbesökta stämman i REV:s historia.
Nutid - Förbundet har ett väl fungerande kansli, som leds av Anders Östberg. Verksamheten
fungerar bra, alltid med medlemmarnas bästa i fokus. Varje år har vi ett 20-tal kurser runt om
i hela landet. Medlems- tidningen REV Bulletinen ges ut fyra gånger per år i en upplaga av 13
500.

https://jonas106.files.wordpress.com/2010/05/bulletin_2004-1_enskilda20vc3a4gar2020historia20och20fakta.pdf

