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Förord

Jag vill rikta ett speciellt tack till mina handledare Madjid Taghizadeh på Campus Norrköping
och Peter Fredriksson på Vägverket i Jönköping, som har gjort det möjligt för mig att
genomföra mitt examensarbete. De har hela tiden svarat snabbt på mina frågor och givit mig
goda råd och anvisningar. Jag vill också tacka Bengt-Inge Nylund på Vägverket i Linköping
för den hjälp jag har fått av honom. Vidare vill jag säga tack till de personer som har ställt upp
på mina intervjuer och då särskilt Lars-Olof Gudmunds på Södra Skog, Jan Gustavsson på
Sture Gustavssons Åkeri och Mikael Nilsson på Odal i Enköping. Mats Abrahamsson ska
också ha ett varmt tack för sin hjälp.



Sammanfattning

Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Vägverket Region Syd. Sveriges vägnät håller på
att anpassas till den europeiska standarden, men det finns fortfarande en hel del begränsningar
kvar på mindre vägar. Vi har inte tillräcklig kunskap om vilka problem dessa begränsningar
medför för tunga transporter och Vägverket är angeläget om att klarlägga, vilken nytta det
skulle vara att göra förstärkningsåtgärder.

Jag har undersökt ett landsbygdsområde i södra Östergötland och de begränsningar som finns
här på flera vägar är dålig bärighet i första hand för broarna och hög tjälfarlighet. Syftet med
undersökningen är att göra en kartläggning av de tunga godstransporterna och de problem
begränsningarna på vägarna medför för näringslivet.

Jag har använt både teoretiska och empiriska studier. De teoretiska studierna kan delas in i:
• Allmänna tekniska beskrivningar för vägkonstruktioner
• Lagar och bestämmelser för tunga fordon
• Information och rapporter från Vägverket
• Tidigare utförda undersökningar

De empiriska studierna har utgjorts av intervjuer med olika transportörer i området.
Intervjuerna har utförts för att få en bild av hur transportörerna uppfattar vägnätets
begränsningar och hur detta påverkar deras verksamhet både praktiskt och ekonomiskt. Jag
har intervjuat både stora företag som Södra Skog, Arla och Odal och mindre åkeriägare med
ett fåtal lastbilar.

Mina slutsatser är följande:

1. Det är fyra vägar i det undersökta området som bör prioriteras när det gäller
förstärkningsåtgärder och tjälsäkring.

2. Vägverket bör undersöka möjligheterna att säkerställa en lätt och smidig kontakt
mellan transportörer och de som ansvarar för underhållet av vägarna.

3. Det verkar vara bättre hålla kvar de mindre grusvägar som finns kvar och
underhålla dem bättre med hyvling, grus och eventuellt dikning i stället för att lägga
en tunn asfaltbeläggning, som är mycket känslig för tung trafik och tjällossning.



Summary

This examination paper has been written by direction of Vägverket Region Syd. Swedish road
network is being adapted to the European standard, but there are still many restrictions left on
minor roads. We don’t have sufficiente knowledge of what problems these restrictions
involves for heavy transports and Vägverket is anxious to map and find out what advantage it
should be to do reinforcements.

I have investigated a rural district in the South of Östergötland and the restrictions that exists
here on several roads are low carrying capacity, especially on bridges, and high risk for frost
damages. The purpose of this investigation is to map out the heavy transports and the
problems that the restrictions on the roads leads to.

I have used both theoretical and empirical studies.
The theoretical studies can be divided in:

• Common technical description for road contractions
• Laws and regulations for heavy vehicles
• Information and reports from Vägverket
• Earlier investigations

The empirical studies consist of interviews with different conveyors in the area. The
interviews have been made to get a picture of how the conveyors takes the restrictions of the
road network and how it affects their activity both practically and economically.

I have interviewed both big companies as Södra Skog, Arla and Odal and smaller road carries
with a few lorries.

My conclusions are:
• There are four roads in the investigated area that should be given priority to

reinforcements and to secure from frost damages.
• Vägverket should investigate the possibilities to guarantee an easy and flexible contact

between the road carriers and the ones that are responsible for the maintenance of the
roads.

• It seems better to keep the smaller gravel roads that still exists and maintain them
better with planing, gravel and perhaps draining instead of putting on a thin asphalt
surface, which is very sensitive to heavy traffic and frost damages.
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1 Inledning

Denna rapport är ett examensarbete i ämnet Anläggning inom byggnadsingenjörsutbildningen
vid Linköpings Tekniska Högskola, Campus Norrköping. Det som presenteras i denna uppsats
är resultatet av ett 10-poängsarbete under höstterminen 2001 och vårterminen 2002. Arbetet
har utförts på uppdrag av Vägverket.

1.1   Bakgrund

Vägverket har sedan 1987 arbetat med ett program för att förstärka broar och vägar så att 60
tons totalvikt tillåts. Detta program påbörjades i enlighet med de riktlinjer, som riksdagen gav
angående en anpassning av det svenska vägnätet till den standard som rådde inom dåvarande
EG. Riksdagens trafikutskott uttalade i maj 1987 att: ”Vägstandarden har stor betydelse för
näringslivets transporter. I likhet med föredragande, anser utskottet det angeläget att så långt
som möjligt anpassa det svenska vägnätet till den standard som gäller för EG.” (Regeringens
proposition 1987/1988:50, s.166). I huvudsak var det sekundär- och tertiärvägnätet (SOT-
vägnätet), som behövde klassas upp för att nå en tillfredsställande standard.

Trots att anpassningen av de svenska vägarna till den europeiska standarden beräknades vara
klar 1995, så finns det fortfarande en hel del begränsningar kvar på mindre vägar. Kunskapen
om vilka problem dessa begränsningar medför för tunga transporter är ofullständig och
Vägverket är angeläget om att få veta, vilken nytta det skulle vara att göra
förstärkningsåtgärder.

1.2 Syfte

Det geografiska område jag har undersökt är ett landsbygdsområde i södra Östergötland
(Bil 1). De begränsningar som finns här på SOT-vägnätet är framför allt dålig bärighet, dels
för vägbankarna men i första hand för broarna, och hög tjälfarlighet. Därför är syftet med
undersökningen i första hand att göra en kartläggning av de tunga godstransporterna. Givetvis
har ändå undersökningen intresse för de lätta transporterna, eftersom en förbättrad
vägstandard ökar framkomligheten och trafiksäkerheten.

En godstransportundersökning har betydelse för flera parter. Vägverket, som har beställt
undersökningen, har behov av ett underlag för vägförbättrande åtgärder, men undersökningen
är också viktig för näringslivet och samhällsekonomin. I det här geografiska området
dominerar skogsindustri och lantbruk, men en generell standardökning av vägarna är av
intresse för näringslivet i stort.

1.3    Avgränsningar
 
1.3.1 Område

De vägar jag har studerat och som omfattas av min undersökning finns i södra Östergötland,
men en del vägar i norra Småland vid gränsen till Östergötland har också berörts av min
studie, främst vid mina intervjuer med olika transportörer. Vägarna är följande (Bil 1):
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537 Tidesrum – Ydrefors

578               Svalsjö – Återflod

584               Ulrika – Kisa

588               Ulrika – Rimforsa

668               Lustbacken – Framnäs

687               Brokind – Bestorp

690               Briteborg - Gissebo

1.3.2   Godstransporter

Jag har koncentrerat mig på godstransporterna i området. Det är ett skogs- och
lantbruksområde och det är främst dessa transporter, som är viktiga i det här området.
För skogsbruket spelar det ingen roll att huvudvägnätet får en högre bärighet, eftersom det är
vägarna med lägst bärighet som bestämmer hur stora fordon som kan användas. Detsamma
gäller för lantbrukets transporter eftersom tillfartsvägarna till lantbrukarna till största delen
består av SOT- vägar.

1.4 Metod

Jag har i den här rapporten använt mig av både en teoretisk och en empirisk del. Den
teoretiska delen har bestått av studier av facklitteratur och tidigare gjorda undersökningar.
Den empiriska delen består av intervjuer med olika transportörer i området.

Jag har också använt både kvantitativ och kvalitativ metodik. Kvantitativa data har jag fått
fram främst genom uppgifter från Vägverket och tidigare kvantitativa undersökningar och
sedan har jag kompletterat med både kvantitativa och kvalitativa data från mina intervjuer.

1.4.1 Källstudier

Efter ett möte med Peter Fredriksson, min Handledare på Vägverket i Jönköping, inledde jag
mitt arbete med att studera litteratur i ämnet. Min avsikt med detta var att kunna beskriva de
teoretiska utgångspunkterna för problemområdet. Källstudierna kan delas in i:

• Allmänna tekniska beskrivningar för vägkonstruktioner
• Lagar och bestämmelser för tunga fordon
• Information och rapporter från Vägverket
• Tidigare utförda undersökningar

1.4.2 Intervjuer

För att få ta del av transportörernas uppfattning om vägarnas befattning och hur detta påverkar
deras verksamhet både praktiskt och ekonomiskt, har jag genomfört ett antal intervjuer. Jag
har intervjuat både stora företag som Södra Skog, Arla och Odal och mindre åkeriägare med
ett fåtal lastbilar.
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Min strävan har varit att besöka mina intervjupersoner för att kunna använda en
semistandardiserad intervjuteknik. Detta innebär att jag har utgått ifrån ett frågeformulär, som
har varit lika för alla, men utifrån dessa frågor har jag sedan skapat en dialog med
intervjupersonen och den dialogen har varierat från fall till fall. När jag har utfört de här
intervjuerna har jag använt bandspelare och spelat in hela samtalet och skrivit ut intervjun
efteråt. På det sättet har jag kunnat få en mer uttömmande och varierad information, än om jag
bara hade använt frågeformuläret. Nackdelen är givetvis att intervjuerna blir svårare att
sammanställa.

Tyvärr har jag inte kunnat besöka alla transportörer personligen. En anledning är att jag inte
har haft tillgång till transportmedel och en annan anledning är att speciellt mindre
transportörer inte har haft möjlighet att avsätta den tid som behövs för en uttömmande
intervju. Jag har i stället fått göra telefonintervjuer och då har jag utgått från frågeformuläret.

2 Problembeskrivning

Vägnätets bärighet är en viktig faktor för den tunga trafiken på våra vägar. Varje år tvingas
den tunga trafiken till omvägar och uteblivna transporter p g a låg bärighet eller restriktioner
för tung trafik under tjällossningsperioden.

2.1 Definitioner och förklaringar

2.1.1 Bärighet

Det allmänna vägnätet är indelat i tre klasser, bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2)
och bärighetsklass 3 (BK3).

På BK1-vägnätet tillåts högre fordonsvikter som ska vara tillåtna enligt EU:s bestämmelser.
Viktbestämmelser för BK1 gäller på ca 90 % av det allmänna vägnätet. För övriga delar av
vägnätet gäller BK2 eller BK3. De maximala axeltrycken, boggitrycken och bruttovikterna för
de olika bärighetsklasserna är följande (Vägverket: Lasta lagligt 2000):

BK1 BK2 BK3

Axeltryck 10 ton 10 ton 8 ton
Boggitryck 18 ton 16 ton 12 ton
Bruttovikt 60 ton 51,4 ton 37 ton

Det är fyra vägar i mitt område som har låg bärighet, oftast beroende på att det finns en bro
med dålig bärighet. Vägarna är 578 Svalsjö – Återflod, 668 Lustbacken – Framnäs, 687
Brokind – Bestorp och 690 Briteborg – Gissebo. (Bil 2)

2.1.2 Tjälfarlighet

I Vägverkets väginformation för Östergötland anges i mitt område tre vägar med risk för
tjällossningsrestriktioner under perioden 2001 – 2005 (Bil 2). Väg 537 Tidesrum – Ydrefors
och 584 Ulrika – Kisa anges ha hög risk, vilket innebär att vägarna kommer att ha
restriktioner 3 – 5 år under femårsperioden d v s nästan varje år och
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väg 588 Ulrika – Rimforsa anges ha måttlig risk, vilket innebär att vägsträckan kommer att ha
restriktioner enstaka år under en femårsperiod.

Restriktionerna i tjällossningstider på de vägar jag har undersökt innebär oftast en nedsättning
av bruttovikten till 12 ton, vilket i princip innebär att vägarna stängs för tung trafik.

2.1.3 Förstärkningsåtgärder

Förstärkningarna som gjorts på de vägar som ingår i min undersökning är mycket sporadiska.
På väg 584 Ulrika – Kisa har gjorts två förstärkningar med indränkt makadam (IM-
förstärkning). Förstärkningarna har skett med ett treårs intervall. På väg 588 Ulrika –
Rimforsa har det gjorts två förstärkningar med grus punktvis och det har skett med ett
intervall på 10 år. Den sista förstärkningen gjordes för åtta år sedan. På väg 668 Lustbacken –
Framnäs gjordes en förstärkning på 1 km vid V.Eneby för 6 år sedan och på väg 687 Brokind
– Bestorp gjordes en förstärkning med indränkt makadam 1998 dvs. 4 år sedan.

2.2 Problemet och olika typfall

Låg bärighet och restriktioner för tung trafik under tjällossning kan påverka både tung och lätt
trafik, men de stora konsekvenserna finns för den tunga trafiken. För att den lätta
persontrafiken med bil ska påverkas i stor grad krävs det att ett vägavsnitt helt stängs av för
all trafik. Detta är ovanligt. I de fall där vägkvaliteten under tjällossningen är dålig tillåts
vanligen lätt persontrafik, men givetvis medför det sänkta hastigheter, minskad komfort och
minskad trafiksäkerhet. I det här sammanhanget är dessa effekter marginella, men man måste
ändå tänka på dem, när man planerar en förbättringsåtgärd.

När jag har granskat konsekvenserna av den låga bärigheten och tjälrestriktionerna för den
tunga trafiken på de vägar jag har undersökt, har jag utgått från tre exempel:

• Den tunga trafiken kör idag hela transportsträckan med reducerad last för att kunna
passera det nedsatta avsnittet.

• Den tunga trafiken kör idag en omväg förbi det nedsatta avsnittet, normalt endast i ena
transportriktningen.

• Det sker inga transporter under den period, som nedsatt bärighet eller tjälavstängning
gäller.

2.2.1 Reducerad last

Detta är aktuellt när en bro eller en vägsträcka inte uppfyller kraven för BK1. Konsekvenserna
för den tunga trafiken är man inte kan lasta maximalt, vilket leder till fler transporter för en
given godsmängd. Det leder givetvis till högre kostnader för näringslivet och det kan
undvikas om bärigheten höjs.

Arvidsson och Holmgren (1999) har uppskattat skogsindustrins kostnad för att köra på en
BK2-väg till 17 % högre jämfört med en BK1-väg.

2.2.2 Omvägskörning

Detta är också aktuellt när en bro eller vägsträcka inte uppfyller kraven för BK1, men det
gäller också när det finns restriktioner för tung trafik under tjällossning. Skillnaden mot
exemplet med reducerad last är, att det här finns en alternativ väg förbi det begränsade
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avsnittet. Konsekvensen för den tunga trafiken är, att den inte kan välja den närmsta vägen,
utan det innebär ett ökat trafikarbete för att transportera en given godsmängd. Ett ökat
trafikarbete innebär högre kostnader för näringslivet och det kan undvikas om bärigheten höjs
eller avsnittet tjälsäkras.

2.2.3 Uppskjutande av transporter

Av den tunga trafiken är skogsindustrins transporter viktiga för att motivera en ökad bärighet
och tjälsäkring av vägnätet. Bjurulf och Nordmark (1994) uppskattade att skogsindustrin
drabbas av merkostnader i storleksordningen 700 miljoner kronor per år till följd av den
nedsatta bärigheten på vägnätet. 650 miljoner hänförs till det buffertlager som skogsindustrin
måste skaffa sig på grund av vägavstängningarna. I en reviderad analys (Arvidsson och
Holmgren 1999) justerades industrins kostnader till 900 miljoner kronor per år.

I min undersökning är det värdeförlusterna, som beror på att lagrat virke skadas eller får sänkt
kvalitet under lagringsperioden, som framhålls som det stora problemet.

3 Undersökningens genomförande

Det problem, som har beskrivits ovan, är inte okomplicerat utan har flera dimensioner, som
gör att det kan bli svårt att få fram ett entydigt svar på vilken nytta det skulle vara att öka
bärigheten och att tjälsäkra vägarna. Resultatet av min undersökning är beroende av
angreppssättet och därför är det viktigt att redovisa hur arbetet har lagts upp och genomförts.

3.1 Tidigare studier

Ett sätt att välja angreppssätt är att studera hur andra har genomfört liknande arbeten tidigare.
De undersökningar jag har studerat är ”Godstransportundersökning för Östergötland och
Södermanland 1988”, utdrag ur ”Godstransportundersökning för Östergötland och
Södermanland 1996” och ”Kalkylmodeller för samhällsekonomisk utvärdering av åtgärder för
ökad bärighet och tjälsäkring i det statliga vägnätet 2000”.

3.2 Undersökningens omfattning

Ambitionen har inte varit att göra en detaljerad totalundersökning för allt gods som
transporteras på de sju vägar jag har undersökt. I stället har jag försökt inrikta mig på de
godsströmmar som är av dominerande ekonomisk betydelse. Det har inneburit, att jag har
koncentrerat mig på skogsbrukets och lantbrukets transporter, vilka svarar för den
dominerande delen av godsströmmarna. Eftersom både skogsbruket och lantbruket är
transportintensiva branscher och jag kommer att redovisa dessa rätt så detaljerat, utgår jag
ifrån att de återstående transporterna inte skulle ändra resultatet av undersökningen.

3.3 Datainsamling

Jag har använt mig av två olika sätt att samla in data på:
• Officiell statistik
• Personliga intervjuer
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Den officiella statistiken har jag i huvudsak fått från Vägverket och de
godstransportundersökningar, som har initierats av Östsvenska handelskammaren, och jag har
försökt att välja ut intervjupersoner för att få ett grepp om vilka orter, godsströmmar och
vägar som är mest betydelsefulla i området, jag har undersökt.

3.4 Översiktlig arbetsmodell

Det sätt jag har gått tillväga metodiskt beskrivs översiktligt i figur 3.1.

Figur 3.1. Översiktlig beskrivning av hur jag har arbetat.

Först har jag sammanställt olika data, som representeras av de fyra översta blocken. Det är
studier av geografin i området, dvs. de vägar jag har studerat och de eventuella hinder och
begränsningar, som finns på de här vägarna. Jag har också analyserat näringslivet i området
och kommit fram till, att de branscher, som är intressanta i det här fallet, är skogsindustrin och
lantbruket. Sedan har jag sammanställt totalflöden av gods per bransch och väg, som finns
med i min undersökning, och till sist jämfört med Vägverkets stickprovsundersökning av den
tunga trafiken på vägarna.

Med hjälp av tidigare undersökningar och intervjuer har jag försökt kartlägga kritiska vägar
och noder för varje bransch och för området. Efter det har jag analyserat mina data och
bestämt en prioriteringsordning.

Till sist har jag dragit slutsatser och presenterat det resultat, jag har kommit fram till.

Total tung
trafik per väg

Bransch
- Skogsbruk
- Lantbruk

Geografi
- Noder
- Vägar

Totalflöden per
bransch och
väg

- Kritiska vägar och noder per bransch
- Kritiska vägar i området

Analys av kritiska vägar

Prioriteringar

RESULTAT
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4 Samställning av insamlade data

De data jag har samlat in genom källstudier av olika slag och som redovisas här i kapitel 4, är
de data som utgör första steget i min arbetsmodell, dvs. de fyra översta blocken i figur 3.1.

4.1 Olika tabellsammanställningar

Jag har valt att sammanställa mina insamlade data i fem olika tabeller.

4.1.1 Tabell över berörda vägar med angiven bärighetsklass och tjälfarlighet

Tabell 4.1.1 representerar geografin i det område, jag har undersökt. De hinder och
begränsningar, som finns på vägarna, framgår av kolumnerna tjälfarlighet (se avsnitt 2.1.2),
bärighetsklass (se avsnitt 2.1.1) och övrigt. Vi kan se, att vägarna antingen har låg bärighet
eller är tjälfarliga, vilket innebär att vägarna har nedsatt bärighet under stora delar av
vinterhalvåret.

Väg Sträcka Tjälfarlighet Bärighetsklass Övrigt
537 Tidesrum -

Ydrefors
Hög risk Grusväg

578 Svalsjö -
Årteflod

Bk2 Bro vid Örsebro

584 Ulrika - Kisa Hög risk

588 Ulrika -
Rimforsa

Måttlig risk

668 Lustbacken -
Framnäs

Bk2 Bro vid Kölefors

687 Brokind -
Bestorp

Bk2 Bro vid Garnvik

690 Briteborg -
Gissebo

Axel 8t Grusväg, mosse
vid Brädmon

4.1.2 Tabell över berörda vägar med årsdygnstrafik och tidigare förstärkningar

I den här tabellen har jag kompletterat tabell 4.1.1 med Trafik (ÅDT)/år och de tidigare
förstärkningar (se avsnitt 2.1.3), som Vägverket har gjort på en del av vägarna.

ÅDT = årsdygnstrafik dvs. antalet motorfordon som trafikerar vägen i medeltal per dygn
under ett speciellt år (Vägverket 1994:050, s.7).

I det här fallet är siffrorna från 1995 och uppgifterna har jag fått från Vägverket Region
Sydöst i Linköping. Detta ger en uppfattning om den totala trafikintensiteten på respektive
väg och det har givetvis ett intresse för undersökningen, även om siffrorna redan är 7 år gamla
och det är godstransporterna som är mest intressanta.
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Väg Sträcka Trafik(ÅDT)/år Förstärkningar Övrigt

537 Tidesrum -
Ydrefors

170/1995 Grusväg, hög
tjälrisk

578 Svalsjö -
Årteflod

60/1995 BK2, bro vid
Örsebro

584 Ulrika - Kisa 160/1995 IM-förstärkning
-98 och -01

Hög tjälrisk

588 Ulrika -
Rimforsa

125/1995 Punktvis
förstärkning med
grus -84 och -94

Måttlig tjälrisk

668 Lustbacken -
Framnäs

100/1995 Förstärkning vid
V.Eneby 1 km
-86

BK2, bro vid
Kölefors

687 Brokind -
Bestorp

1200/1995 IM-förstärkning
-98

BK2, bro vid
Garnvik

690 Briteborg -
Gissebo

25/1995 Axel 8t, grusväg,
mosse vid
Brädmon

4.1.3 Tabell över berörda vägar med total transporterad mängd per bransch och år
(1996)

Här redovisas de godsmängder som transporteras på vägarna både per bransch och totalt. Man
kan se att den huvudsakliga godstransporten består av skogsråvaror och lantbruksprodukter.
De redovisade siffrorna är ett utdrag ur Godstransportundersökning för Östergötland och
Södermanland 1996.

Väg Sträcka Kton
skogsråvaror
(1996)

Kton
lantbruksprodukter
(1996)

Kton övriga
godstransporter
(1996)

Total
transport i
kton (1996)

537 Tidesrum -
Ydrefors

60 0 0 60

578 Svalsjö -
Årteflod

15 0 0 15

584 Ulrika - Kisa 40 0 0 40

588 Ulrika -
Rimforsa

45 5 5 55

668 Lustbacken -
Framnäs

0 0 0 0

687 Brokind -
Bestorp

25 10 0 35

690 Briteborg -
Gissebo

0 0 0 0
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4.1.4 Tabell över berörda vägar med angiven trafikintensitet och total transporterad
mängd.

Väg Sträcka Total
transport i
kton (1996)

Frekvens 1
(1996)

Frekvens 2
(1996)

Frekvens 3
(1996)

ÅDT
(1995)

537 Tidesrum -
Ydrefors

60 1489 2978 9 170

578 Svalsjö -
Årteflod

15 372 744 2 60

584 Ulrika - Kisa 40 993 1985 6 160

588 Ulrika -
Rimforsa

55 1368 2736 8 125

668 Lustbacken -
Framnäs

0 0 0 0 100

687 Brokind -
Bestorp

35 906 1812 5 1200

690 Briteborg -
Gissebo

0 0 0 0 25

• Frekvens 1 = Totalt antal ton på vägen dividerat med vad en full bil lastar d v s
35 ton (1996)

• Frekvens 2 = Beräknat antal lastbilar som trafikerar sträckan, d v s frekvens 1
dividerat med lastfaktorn 50 % (1996)

• Frekvens 3 = Beräknat antal lastbilar per dygn som trafikerar sträckan, d v s
frekvens 2 dividerat med 365 (1996)

• ÅDT = Antal bilar per dygn som trafikerar sträckan, d v s all trafik under ett år
dividerat med 365 (1995)

Frekvens 1 och 2 har jag tagit från utdraget ur ”Godstransportundersökning för Östergötland
och Södermanland 1996”. För att få en förklaring på vad frekvenserna innebar kontaktade jag
Mats Abrahamsson, som är en av de som har utfört undersökningen.

Som man ser i mina definitioner ovan har den totala godsmängden dividerats med vad en full
bil lastar, vilket är 35 ton. Frekvens 1 är alltså ett mått på det antal godstransporter, som är
nödvändiga för att transportera den godsmängd som går på respektive väg.

Nu är det ju inte så att alla bilar kör med full last. Det kan bl a bero på den dåliga bärigheten
och tjällossningsproblemen. Därför divideras frekvens 1 med lastfaktorn 50 % = 0,5 och med
det avses, att man räknar med att lastbilarna i medeltal går halvfulla. Detta gör att frekvens 2
blir dubbelt så stor som frekvens1 och det innebär att frekvens 2 är ett mått på det antal tunga
godstransporter, som trafikerar respektive väg.

För att få fram frekvens 3, som är ett mått på antalet lastbilar som trafikerar sträckan varje
dygn, har jag helt enkelt dividerat frekvens 2 med 365. Detta har jag gjort för att kunna
jämföra med ÅDT för den totala trafiken. Siffrorna är visserligen från olika år och beräknade
på olika sätt, men kan ändå ge en uppfattning om hur transorterna ser ut på vägarna.
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4.1.5 Tabell över berörda vägar med total transporterad mängd och angiven
trafikintensitet jämfört med Vägverkets stickprovsundersökning.

Väg Sträcka Total
transport i
kton (1996)

Frekvens 3
(1996)

ÅDT
(1995)

ÅDT- tung
trafik (1995)

537 Tidesrum -
Ydrefors

60 9 170 15

578 Svalsjö -
Årteflod

15 2 60 5

584 Ulrika - Kisa 40 6 160 10

588 Ulrika -
Rimforsa

55 8 125 5

668 Lustbacken -
Framnäs

0 0 100 5

687 Brokind -
Bestorp

35 5 1200 70

690 Briteborg -
Gissebo

0 0 25 0

Vägverkets stickprovsundersökning går till så, att man vid fyra slumpmässigt valda tillfällen
under året lägger ut två slangar som registrerar trafiken. Från dessa mätdata räknar man sedan
fram ett uppskattat antal tunga fordon respektive personbilar, som trafikerar vägen per år och
detta räknas sedan om till ett årsmedelvärde (ÅDT).

I den här tabellen kan vi göra jämförelse mellan totalt ÅDT och ÅDT för tung trafik, som
båda kommer ifrån Vägverkets stickprovsundersökning från 1995. Vi kan också jämföra med
frekvens 3 för enbart lastbilar, som jag har räknat fram med hjälp av siffror från
”Godstransportundersökning för Östergötland och Södermanland 1996”. Frekvens 3 och de
olika ÅDT som finns i tabellen kommer visserligen ifrån olika år och har beräknats på olika
sätt, men de indikerar trots detta, att det också förekommer busstransporter på vägarna, vilket
givetvis är intressant, när jag ska avgöra nyttan av förstärkningsåtgärder.

4.2 Sammanställning av intervjuer med transportörer

4.2.1 Intervju med Lars-Olof Gudmunds, Södra Skog, Linköping

Vi studerar tillsammans på en karta det område och de vägar min undersökning berör.
           

537 Tidesrum-Ydrefors
578 Svalsjö-Återflod
584 Ulrika-Kisa
588 Ulrika-Rimforsa
668 Lustbacken-Framnäs
687 Brokind-Bestorp
690 Briteborg-Gissebo
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   1) Har ni en karta där era olika transportsträckor är utmärkta?

Nej, vi har inga speciella kartor. I vårt företag rör vi oss i alla område. Vi utnyttjar alla
vägar och använder oss av vanliga kartor, även om jag har märkt ut t ex vilka vägar som har
nedsatt bärighet och ofta stängs på grund av tjällossning.

2) Hur påverkas era transporter av de här vägarnas dåliga bärighet?

Vi börjar med en överblick över Östergötlands vägkarta. Som jag sa tidigare, utnyttjar vi alla
vägar. Vi har uppsamlingsnät t ex till väg 34. Det är vad vi kallar ett grönt vägnät och det
behöver inte vara den kortaste vägen. Vi måste ta hänsyn till vägkvalitet. Du ska ju kunna
hålla 80 km/h, när du kommer ut med din last och vägen måste vara minst 6 m bred, så du
kan möta bilar utan problem.

a) Väljer ni andra vägar? Eller tar ni mindre last?

Att ta mindre last är oftast inget alternativ och vi väljer väg och körsträcka efter vad som är
möjligt för den aktuella bilen och lasten.

b) Om ni väljer andra vägar, hur kör ni då?

Om vi tittar t ex på väg 687 mellan Brokind och Bestorp så orsakar den oss jättestora
kostnader. Allt vårt virke och timmer, som kommer från det här området och som ska till vårt
sågverk i Kisa, ska egentligen gå ner över Linghem, Sturefors, Bjärka Säby och ut på den
vägen. Nu måste vi åka runt. Att ta mindre last är inte realistiskt. 6 tons axeltryck innebär i
princip att du måste åka med tom bil.

Tidigare var det så att vägen över Åtvidaberg var i så dåligt skick, att det knappt gick att åka
där med lastbil. Därför kämpade vi som djur för den här bron på väg 687 i början på 70-
talet. Vi tvingades köra runt och på 70-talet kostade det oss 1,8 miljoner i ökade
transportkostnader varje året. Då lyckades vi få Vägverket att förstärka bron till full bärighet,
men nu är den stängd igen. Om vi tänker på inflationen, så skulle vi idag vara uppe i en
kostnad på 4-5 miljoner per år i ökade transportkostnader, eftersom vi inte kan använda
bron. Det går ju inte. Då ramlar det här området bort för oss.

Nu har det skett en del förändringar. Mycket av virket från det här området stannar i
Linghem. Trots detta är det en väg, som kostar Södra mycket pengar. Det rör sig om några
hundra tusen varje år.

537 är en annan väg som förorsakar oss bekymmer. I och för sig har den normal bärighet,
men den är mycket krokig och dålig. Man kör den inte gärna och speciellt inte vintertid. Om
den vore bättre kunde man gå den vägen söderut. Nu finns ingen bra väg, utan vi måste gå
runt och det kostar givetvis. Vi skulle behöva en bra förbindelse söderut från Ydre kommun.
Där har vi ju all barrmassaved och vi är ju inte ensamma i området. Vi har många små
sågverk i Mariannelundsområdet, som också ska ha sitt.

690 är en väg som har nedsatt bärighet hela vägen (Bk 2). Där gäller 8 ton axeltryck men det
betyder inget för oss, eftersom vi inte har något virke här. Det är alltså en väg som är
oprioriterad från vår sida. Då är det bättre att lägga pengarna på bron mellan Bestorp och
Brokind för att få maximal nytta av pengarna.
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c) Hur många av era transporter påverkas av de här vägarnas dåliga bärighet?

Det är svårt att uppskatta det totala antalet, men väg 687 och 537 förorsakar oss stora
kostnader.

3) En del av vägarna är också mycket tjälfarliga. Påverkas era transporter av
    tjälskador på de här vägarna?

Tjällossningsproblematiken är det som är värst för skogsindustrin idag.
Nedsättningstiden har ökat under hela 90-talet. Det kan inte ens undvikas genom att välja
andra vägar. Totalt har tillgängligheten minskat för oss. En orsak till att
avstängstiderna har ökat, är att man nu för tiden använder en mycket tunn beläggning på
vägarna och den tål ingenting. Så fort det blir lite blött och lite kallt, så spricker den och då
stängs vägen och det tar lång tid. Rena grusvägar var bättre. Då kunde man tillåta, att det
gick sönder lite. Det var bara att ta en väghyvel och fixa till det.

          a) Är vägarna stängda eller oframkomliga på grund av tjälskador någon gång?
  Hur ofta?

Om vi tittar på väg 537 så var stäng i 4 veckor 1998 och i 5 veckor 2000. Det behöver inte
röra sig om så stora volymer, men om vi måste ligga still blir virket liggande och blir förstört.
Det är givetvis värst för sågat virke. Blir det blått eller utsatt för insektsangrepp, vilket är det
allra värsta, har det inget värde alls. Då får vi inte ens massavedspriset för det. Vi har en
förlust på 3 – 400 kr/m3. Sågtimmer betalas med ca 600 kr/m3, men är det insektsskadat får
vi 210 kr/m3. Detta är det svåraste för oss och virkesskadorna har en tendens att öka på de
här vägarna. Jag arbetar med bondeskogsbruket och det gör, att vintern är den tid vi måste
köra. Det är ju under december, januari, februari och mars, som bönderna har tid att
avverka.

    b) Hur många av era transporter påverkas av tjälskador på vägarna?

Det är mycket svårt att säga, eftersom tjälskador på vägarna är något vi alltid måste räkna
med under vinter - vår. Vi planerar efter det, men visst är det så att virkesskadorna ökar hela
tiden och det kostar pengar.

4) Har du andra synpunkter på de här transportsträckorna?

Ett problem för oss är Vägverkets nya organisation, den är ju konkurrensutsatt, som det
heter. Tidigare hade Vägverket hela driftområdet. Nu är det uppdelat på olika entreprenörer
och Vägverket själva har bara sin del. Det är NCC och andra företag, vad de nu heter, som
har entreprenad på ett område.

Tidigare hade Vägverket allt underhåll och all översyn av vägnätet själva. Nu är det alltså
uppdelat. Detta gör, att det också nu är nästan omöjligt att få dispens. Det är svårt för oss att
komma fram till någon ansvarig och fråga: ”Får jag köra på den vägen nu när det är -10
grader?”  Kommunikationen med väghållare har drastiskt försämrats och besluten tar för
lång tid. Vi vill kunna ringa upp och fråga, om vi kan köra fram till lunch. Sedan kanske det
är milt igen. De här killarna är ovilliga att lämna dispens. Dom tänker: ”Kör han sönder
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vägen, är det mitt fel och då får vi laga.” Ofta säger dom, att vi får komma igen senare, men
då kan det redan vara omöjligt att köra. Jag vet inte, hur man ska komma till rätta med detta.

Nu är snart väg 580 från Boxholm ner över Malexander snart färdig. Då kommer vi att kunna
köra här. Detta är en väg, som måste ges hög bärighet under hela året.  Tidigare har den
stängts långa tider. För tre år sedan hade vi timmer, som blev liggande in i maj månad och
det kostade oss mycket pengar. Först angreps timret av randig vedborre, som åt sig ner i
stammen. Den förde också med sig en svamp, som efter ett tag förstörde virket fullständigt.
Då är det inte roligt att vara skogsägare.

4.2.2 Intervju med Jan Gustavsson, Sture Gustavssons Åkeri AB, Österbymo

På samma sätt som vid förra intervjun börjar vi med att studera området och vägarna på
kartan.
           537 Tidesrum-Ydrefors

578 Svalsjö-Återflod
584 Ulrika-Kisa
588 Ulrika-Rimforsa
668 Lustbacken-Framnäs
687 Brokind-Bestorp
691 Briteborg-Gissebo

    1) Har ni en karta där era olika transportsträckor är utmärkta?

Vi har ingen speciell vägkarta, utan vi använder samma som den du har.

2) Hur påverkas era transporter av de här vägarnas dåliga bärighet?

a) Väljer ni andra vägar? Eller tar ni mindre last?

Om vi tittar på väg 578 Svalsjö – Återflod, så har vi den här bron innan Svalsjö. Det skulle väl inte
kosta så många kronor att få rätt bärighet på den. Det är en gammal stenbro och då kan du tänka
själv. Det vore inte fel om det nålsögat försvann. Här måste vi åka en annan väg och det går ju som
tur är.

Sedan har vi 588 Ulrika – Rimforsa. Det är en mycket dålig väg. Den går överhuvudtaget
knappt att åka på, men jag tror inte att det går så många transporter från Ulrika till
Rimforsa.

Vi har också väg 687 Brokind – Bestorp. Där har vi en dålig bro och där går många
transporter. Det finns inget alternativ heller. Det går inte att köra runt för oss och där tycker
jag, att det är hög prioritet på att bygga om bron.

690 Briteborg – Gissebo är nästan avstängd året runt. Det är så fruktansvärt dålig bärighet
på den. Där kan man inte ha många pinnar på flaket.

Annars kör vi mest på andra vägar än de du är intresserad av. Vi kör norrut mot Kisa eller
kör vi mot Tranås och Boxholm. För övrigt kör vi också mot Ulrika och Malexander, men då
kör vi runt de besvärliga ställena. Det dåliga vägnätet påverkar oss mycket och bestämmer
vilka vägar vi kan ta.
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b) Om ni väljer andra vägar, hur kör ni då?

Ja, som jag sa kör vi runt om det är möjligt. Att ta mindre last är inget realistiskt alternativ. Som t ex,
när det gäller väg 578. Då väljer vi väg 580 för att komma runt bron.

c) Hur många av era transporter påverkas av de här vägarnas dåliga bärighet?

Vi har 5 lastbilar och som jag sa tidigare får vi anpassa våra transporter efter vägarna.

3) En del av vägarna är också mycket tjälfarliga. Påverkas era transporter av
    tjälskador på de här vägarna?

Ja.

          a) Är vägarna stängda eller oframkomliga på grund av tjälskador någon gång?
  Hur ofta?

Vi kör inte så mycket på 584 Ulrika – Kisa som tur är, eftersom den stängs under
tjällossningsperioden och då går det inte att åka på den. Det är timmer till Kisa som fraktas den
vägen. Det dåliga vägnätet påverkar mycket och det är långa tider på våren, som vi kan bli avstängda.
Förutom Ulrika – Kisa gäller det också 578 Svalsjö – Återflod.

Väg 537 från Tidesjö till Ydrefors är också viktig. Det är en gammal väg, som dom har lagt asfalt på
och den är skaplig. För att skydda den stänger dom av den och det påverkar oss.
Nu bygger de om Boxholm – Ulrika och den vägen är vi mycket beroende av. Jag tror inte att vägen
kommer att få så bra standard, att de vågar släppa den året om. Troligtvis kommer den att stängas av
vid tjällossningen.

    b) Hur många av era transporter påverkas av tjälskador på vägarna?

Vi är inte dom enda som använder de här vägarna. Södra är också här och det är ca 15 – 20 bilar
som rör sig i området.

4) Har du andra synpunkter på de här transportsträckorna?

Vi kan glömma att få de här vägarna ombyggda. Det finns inga pengar till det. Det är ju ett
sekundärt vägnät och inte huvudstråken. Det vore bättre med grusvägar, om vi ska ha dom
som dom är idag. Blir det skador på en grusväg, är det bara att ta fram väghyveln och hyvla
upp den. Det vore alltså bättre, att dom underhöll våra grusvägar bättre. Förr kördes det
grus nästan varje år på en grusväg. Nu ser man inte en grusbil på vägarna på 5 – 6 år. Då
blir det givetvis ingen bärighet i vägen, om den inte får något underhåll. På det här
sekundära vägnätet tycker jag, att de ska lägga pengar på att köra på mer grus. Kanske vore
det bra med lite bättre dikning också, så inte vattnet blir stående utan har en möjlighet att
komma därifrån.

4.2.3 Intervju med Michael Nilsson, Odal, Enköping

Vi tittar tillsammans på en karta över Östergötland och studerar speciellt de vägar där BK2
och BK3 är relevanta.
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           537 Tidesrum-Ydrefors
578 Svalsjö-Återflod
584 Ulrika-Kisa
588 Ulrika-Rimforsa
668 Lustbacken-Framnäs
687 Brokind-Bestorp
690  Briteborg-Gissebo

1) Har ni en karta där era olika transportsträckor är utmärkta?

Nej vi har ingen speciell karta. Vi planerar utifrån olika kyrksocknar och de olika
leverantörer vi har där.

2) Hur påverkas era transporter av de här vägarnas dåliga bärighet?

a) Väljer ni andra vägar? Eller tar ni mindre last?

Man får köra foder, men vi kan inte köra 36 ton som normalt, utan måste dela upp lasten och
köra två gånger.

b) Om ni väljer andra vägar, hur kör ni då?

Eftersom det inte är våra egna bilar, utan vi anlitar olika leverantörer, kan jag inte svara på
vilka vägar de kör i stället. Det jag vet är att Bk2-vägarna utgör ett problem och medför stora
kostnader.

c) Hur många av era transporter påverkas av de här vägarnas dåliga bärighet?

Det är ca 100 lastbilar som berörs i hela det här området. Det är inte våra egna bilar, utan vi
anlitar olika leverantörer.

3) En del av vägarna är också mycket tjälfarliga. Påverkas era transporter av
    tjälskador på de här vägarna?

Ja.

          a) Är vägarna stängda eller oframkomliga på grund av tjälskador någon gång?
  Hur ofta?

Vi har stora problem på vårarna. Vid tjällossningen kan en väg vara stängd mer än    en
månad.

    b) Hur många av era transporter påverkas av tjälskador på vägarna?

 I området är det tre åkerier, som tar hand om leveranserna och merparten av våra
leveranser av foder till bönderna sker på våren. Vår huvuddistribution sammanfaller alltså
med tjällossningen.     
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4) Har du andra synpunkter på de här transportsträckorna?

 Vi har stött på Vägverket om problemen med vägarna i det här området, men hittills har det
inte skett någon förbättring.
4.2.4 Telefonintervju med Sven Norstedt, Grantomta Åkeri AB, Kisa

Jag redogör först för vilket område och vilka vägar jag är intresserad av.

           537 Tidesrum-Ydrefors
578 Svalsjö-Återflod
584 Ulrika-Kisa
588 Ulrika-Rimforsa
668 Lustbacken-Framnäs
687 Brokind-Bestorp
692 Briteborg-Gissebo

1) Hur påverkas era transporter av de här vägarnas dåliga bärighet?

Vi påverkas mycket av de här vägarnas dåliga skick. Speciellt väg 584 Ulrika – Kisa och väg
537 Tidesrum – Ydrefors är stora problem för oss. Ett annat problem är bron på väg 578
Svalsjö – Återflod. Där kan vi aldrig köra med någon last.

d) Väljer ni andra vägar? Eller tar ni mindre last?

Man sätter en gräns vid 12 ton och eftersom en lastbil har en totallast på 60 ton är det inget
alternativ att köra mindre last än vanligt. Vi når upp till gränsen på 12 ton, om vi kör med en
tom lastbil och släp och det är givetvis inte lönsamt. Eftersom vi kör mjölkleveranser åt Arla,
måste vi köra och alltså får vi välja andra vägar.

e) Om ni väljer andra vägar, hur kör ni då?

Det är svårt att bestämma någon speciell rutt, eftersom de här dåliga vägarna också är
mycket känsliga för tjällossning. Det beror alltså bl a på årstid, vilken väg vi väljer.

f) Hur många av era transporter påverkas av de här vägarnas dåliga bärighet?

Vi har två bilar och våra transporter går på de här vägarna, vilket medför att alla våra
transporter påverkas mer eller mindre av vägarnas dåliga skick och bärighet.

3) En del av vägarna är också mycket tjälfarliga. Påverkas era transporter av
    tjälskador på de här vägarna?

Ja.

          a) Är vägarna stängda eller oframkomliga på grund av tjälskador någon gång?
  Hur ofta?

Vi har stora problem med tjällossningen. Förra året var t ex väg 584 Ulrika – Kisa stängd i 5
veckor.
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    b) Hur många av era transporter påverkas av tjälskador på vägarna?

Alla våra transporter påverkas, eftersom vi trafikerar de här vägarna, som är känsliga för
tjälskador.

4.2.5 Telefonintervju med Tomas Karlsson Buss & Taxi AB, Kisa

Ytterligare en kort telefonintervju, där jag ställde frågor om nedanstående vägar:

           537 Tidesrum-Ydrefors
578 Svalsjö-Återflod
584 Ulrika-Kisa
588 Ulrika-Rimforsa
668 Lustbacken-Framnäs
687 Brokind-Bestorp
690                Briteborg-Gissebo

1) Hur påverkas era transporter av de här vägarnas dåliga bärighet?

Våra transporter påverkas. Väg 537 Tidesrum – Ydrefors  väg 578 Svalsjö – Återflod är
mycket dåligt underhållna.

g) Väljer ni andra vägar? Eller tar ni mindre last?

Nej, vi kör de här vägarna, eftersom vi måste.

h) Hur många av era transporter påverkas av de här vägarnas dåliga bärighet?

Det är svårt att uppskatta.

3) En del av vägarna är också mycket tjälfarliga. Påverkas era transporter av
    tjälskador på de här vägarna?

Ja.
          a) Är vägarna stängda eller oframkomliga på grund av tjälskador någon gång?

  Hur ofta?

Vi har problem vid tjällossningen.

i) Hur många av era transporter påverkas av tjälskador på vägarna?

Det är svårt att uppskatta.

      4) Övriga synpunkter.

Som jag sa tidigare underhålls vägarna dåligt. Speciellt gäller det röjning och plogning.
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4.2.6 Telefonintervju med LBC Bolagen AB, Kisa

På LBC Bolagen AB var man inte intresserad av att intervjuas, varken personligt eller per
telefon, men jag fick till sist ställa några frågor per telefon. Tyvärr fick jag inte veta namnet
på den person jag pratade med. Jag ställde frågor om nedanstående vägar:

           
    537 Tidesrum-Ydrefors

578 Svalsjö-Återflod
584 Ulrika-Kisa
588 Ulrika-Rimforsa
668 Lustbacken-Framnäs
687 Brokind-Bestorp
693 Briteborg-Gissebo

1) Hur påverkas era transporter av de här vägarnas dåliga bärighet?

Vi trafikerar alla ovanstående vägar och givetvis påverkas alla våra transporter av
vägarnas dåliga skick och bärighet.

j) Väljer ni andra vägar? Eller tar ni mindre last?

Vi har mindre lastbilar och väljer att anpassa lasten efter vägarna.

k) Hur många av era transporter påverkas av de här vägarnas dåliga bärighet?

Vi har 55 lastbilar och vi trafikerar alla de här vägarna, så alla våra transporter påverkas.

3) En del av vägarna är också mycket tjälfarliga. Påverkas era transporter av
    tjälskador på de här vägarn

 Ja.
          a) Är vägarna stängda eller oframkomliga på grund av tjälskador någon gång?

  Hur ofta?

Ja vi har problem vid tjällossningen. Många av de här vägarna stängs ofta av vid
tjällossningen och det förorsakar stora problem för oss, eftersom vi trafikerar alla de här
vägarna.

l) Hur många av era transporter påverkas av tjälskador på vägarna?

Det är svårt att uppskatta, men det är många.

4.2.7 Kompletterande frågor till Södra Skog med e-post

Väg 687 verkar vara en viktig väg för bland andra Södra Skog och eftersom kostnaden för att
byta bron, som förorsakar problem för bärigheten, är mycket hög enligt Vägverket,
kontaktade jag återigen Södra Skog. Tyvärr hade Lars-Olof Gudmunds slutat, men han
hänvisade mig till sin ersättare Jan Gustavsson.
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De frågor jag ställde till Jan Gustavsson per e-post var följande:

1) Enligt Vägverket är kostnaden för att byta bron på väg 687 mycket hög. För att
kunna uppskatta nyttan av att byta ut bron, vill jag veta mer om start- och
målpunkt för era transporter. Då kan kostnaden för omvägskörning beräknas.

2) Från vilka områden kommer det virke som ska till sågen i Kisa och som skulle ha
nytta av väg 687?

Svaret:

Hej!
Jag har haft kontakt med Södras transportområde Mönsterås, som är det område den aktuella
vägen tillhör. Transportörerna som kör inom området måste ta en omväg på ca 3,5 mil på
grund av bron när transport sker till Kinda sågverk i Kisa. Årsvolymerna som skall
transporteras till Kinda via väg 687 uppskattas grovt till ca 35 – 40 kton.

Enligt Södras uppfattning har en uppgradering av vägen från Bk2 till Bk1 mycket hög
prioritet. En investering i bron är betydelsefull för Södra och innebär också en väsentlig
avlastning av transporterna på omgivande vägar. Detta innebär väsentligt mindre vägslitage.

4.2.8 Kontaktade personer som ej intervjuades

Transporter till och från Kisa

1. Duni AB (Pappersbruk) – trafikerar inte de aktuella vägarna
2. Finess Hygiene AB (Hygienprodukter) – trafikerar inte de aktuella vägarna
3. Södra Timber Kindasågen (Sågverk) – ville inte intervjuas
4. Fröjds Åkeri i Kisa AB – fick inte tag i dem
5. Kisa Återvinning AB – har två bilar, men använder i princip inte de här vägarna
6. Westerlings åkeri AB – har inte fått tag i någon där

Sändlista Lokal Bärighetsgrupp

1. Kennet Hallberg, LRF, Norrköping – hänvisade till Odal
2. Nils-Åke Nilsson, Åkeriföreningen, Lotorp – kör inte längre
3. Anneli Norell Carlsson, Södra skog, Mönsterås – brist på transportmedel gjorde att jag

fick avstå från att träffa henne
4. Lennart Wahlén, Wahléns Åkeri AB, Söderköping – har inte fått tag i honom
5. Bengt Waldebring, LRF, Norrköping – inte lyckats få tag i honom
6. Allan Ånell, LRF, Linköping – inte lyckats få tag i honom
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5 Analys och slutsatser

5.1 Vilka problem medför vägarnas begränsningar?

5.1.1 Problem för skogsindustrin

Det är skogsindustrin, som har de största problemen av vägarnas begränsning i det här
området. Problemen kan delas in i tre delar i anknytning till de typfall, jag presenterade i
kapitel 2.

• Reducerad last:

Detta är oftast inte något alternativ för skogsnäringen. Speciellt i tjällossningstider är
nedsättningen så stor, att reducerad last skulle innebära att köra med tomma bilar,
vilket givetvis inte är något alternativ.

• Omvägskörning:

Där det är möjligt, är detta alternativet som väljs. Man måste köra under vinter- och
vårmånaderna, eftersom avverkningen sker under senhöst och vinter och alltså får man
ta den kostnad det medför att köra omvägar i stället för den kortaste vägen.

Södra Skog t ex har stora problem med väg 687 Brokind – Bestorp. Den dåliga bron
där som gör att man inte kan köra med full last, kostar Södra Skog flera hundra tusen
om året. Detta trots att verksamheten förändrats på så sätt, att man försöker ta hand om
det mesta av virket i Linghem.

Sture Gustavssons Åkeri AB, som också transporterar skogsråvaror, hade samma
problem med väg 687. Han menade att bron på den vägen har hög prioritet.

En annan väg, som också förorsakar stora problem för Södra Skog är väg 537
Tidesrum – Ydrefors. Den vägen har normal bärighet, men är enligt Lars-Olof
Gudmunds så dålig, att undviker att köra den. Man måste välja omvägar för att kunna
köra med normal hastighet och last. Överhuvudtaget efterlyste Södra Skog en bra
förbindelse från Ydrefors, där man har stora mängder barrmassaved.

För Sture Gustavssons Åkeri AB var den gamla stenbron på väg 587 och väg 690
också stora problem.

• Uppskjutande av transporter:

Speciellt i tjällossningstider är detta ett problem. Det är inte alltid möjligt att ta en
omväg, när en väg stängs av. Virket kanske finns just på den avstängda vägen. Södra
Skog ansåg att tjällossningsproblematiken är skogsindustrins värsta fiende idag.

Nedsättningstiden har ökat under hela 90-talet och det som är problemet är att virket
blir liggande och blir förstört. Insektsangreppen är det allra värsta idag och
virkesskadorna ökar stadigt på de här vägarna. Detta förorsakar skogsbönderna mycket
stora förluster. Sågverken och massaindustrin får givetvis också problem. För att
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undvika att bli utan råvaror lägger man upp stora lager och där förstörs också mycket
virke.

Väg 537 var stängd i 4 veckor 1998 och i 5 veckor 2000. Det förorsakade stora
förluster i förstört virke.

5.1.2 Problem för lantbruksnäringen

Jag tar upp samma typfall som för skogsindustrin:

• Reducerad last:

Detta är ett alternativ som Odal tillämpar när det gäller fodertransporter. De har
dispens för att köra, men får inte köra med full last, utan delar upp en transport på flera
gånger. Detta medför stora kostnader.

• Omvägskörning:

Man kan inte låta bli att leverera foder till djuren under vinter – vår, så när vägarna är
stängda för tung trafik på grund av tjällossning måste man hitta omvägar och man få ta
den kostnad det medför. Det är faktiskt så att Odals huvuddistribution ofta
sammanfaller med tjällossningen och det är ett stort problem som förorsakar stora
kostnader. På samma sätt måste mjölktransporterna gå hela tiden.

Vägar, som förorsakar stora problem för lantbruksnäringen i området, är väg 537
Tidesrum – Ydrefors, väg 578 Svalsjö – Återflod och väg 584 Ulrika – Kisa.

• Uppskjutande av transporter:

Detta är inget alternativ. Både foder, mjölk och andra lantbruksprodukter måste
transporteras när det finns behov.

5.1.3 Problem för övriga transporter

Vägarnas dåliga skick och tjälkänslighet påverkar givetvis också både transporter av
dagligvaror och persontransporter. Skillnaden här är att man oftast kan välja att köra med små
bilar och liten last. Detta påverkar hastighet, bekvämlighet, trafiksäkerhet, slitage och medför
också ökade kostnader, men det är svårt att uppskatta hur stora kostnadsökningar det medför.

5.2 Vilken nytta skulle det vara med förstärkningsåtgärder?

5.2.1 Vilka vägar bör prioriteras?

Här ska jag gå igenom vägarna en och en och ange skäl som talar för en förstärkning av var
och en av vägarna. Jag ska studera den totala godstransporten, transport av skogsråvaror,
transport av lantbruksprodukter, övriga godstransporter, total trafikintensitet,
godstrafikintensitet och tung trafikintensitet och till sist jämföra mina data med
intervjuresultaten. De tre vägar som har de tre högsta värdena i varje kategori får ett plus var.
Väg 687 får två extraplus inom parantes  därför att när det gäller den totala trafikintensiteten
och den totala tunga trafiken ligger den vägen i en klass för sig (Se tabell 4.1.5).
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Väg Sträcka Total
transport
(1996)

Skog

(1996)

Lantbruk

(1996)

Övrigt

(1996)

ÅDT

(1995)

Frekvens
3
(1996)

ÅDT-
Tung
tr.
(1995)

Totalt
Antal
+

537 Tidesrum -
Ydrefors

+ + + + + 5

578 Svalsjö -
Årteflod

584 Ulrika -
Kisa

+ + + + + 5

588 Ulrika -
Rimforsa

+ + + + + 5

668 Lustbacken
- Framnäs

687 Brokind -
Bestorp

+ +(+) +(+) 3(5)

690 Briteborg -
Gissebo

5.2.2 Prioriterade vägar

Mitt resultat i tabellen under avsnitt 5.2.1 ska jag nu komplettera med intervjuresultat. På
samma sätt som tidigare ger jag ett plus för varje väg intervjupersonerna prioriterar.

Väg Sträcka Tabell
5.2.1

Intervju
4.2.1

Intervju
4.2.2

Intervju
4.2.4

Intervju
4.2.5

Totalt
Antal
+

Prioritet

537 Tidesrum -
Ydrefors

5 + + + + 9 1

578 Svalsjö -
Årteflod

+ + + 3

584 Ulrika -
Kisa

5 + 6 2

588 Ulrika -
Rimforsa

5 5 4

668 Lustbacken
- Framnäs

687 Brokind -
Bestorp

3(5) + + 5(7) 3

690 Briteborg -
Gissebo

+ 1
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5.3 Slutsatser

5.3.1 Åtgärder på de prioriterade vägarna

Mina tabellsammanställningar i 5.2.1 och 5.2.2 har lett fram till att fyra vägar i området bör
prioriteras när det gäller förstärkningsåtgärder och tjälsäkring:

1. Väg 537 Tidesrum –Ydrefors:

Detta är en gammal grusväg, som är belagd med asfalt. Den är i och för sig inte dålig,
bortsett från att den är mycket krokig. På grund av den höga tjälrisken stängs den av
vintertid för att den inte ska köras sönder. Enligt Södra Skog var den stängd 4 veckor
1998 och 5 veckor 2000. Eftersom det är den väg, där det transporteras mest gods och
det är skogsråvaror som körs där, är det givetvis stora problem för transportörerna, när
vägen är stängd så långa perioder under just den tiden transporterna måste ske. Med
tanke på de stora volymer som transporteras på den här vägen och de förluster det
innebär, när virke blir liggande och kanske helt förstörs, måste det anses mycket
viktigt att förbättra och tjälsäkra vägen.

Bortsett från transporterna av skogsråvaror är 537 en väg som också trafikeras relativt
mycket av både personbilar och bussar. Vägen är alltså också viktig för samhället i
stort, även om man bortser från skogsnäringen.

2. Väg 584 Ulrika – Kisa:

Detta är ytterligare en väg av stor vikt för skogsnäringen. På samma sätt som väg 537
är den mycket tjälfarlig och stängs ofta av långa perioder under vinterhalvåret. Den
trafikeras också av personbilar och bussar i rätt stor utsträckning. Vägverket har
tidigare förstärkt vägen med indränkt makadam –98 och –01, men det bör undersökas
om den typen av förstärkning är tillräcklig eller om man bör göra en mer permanent
förstärkning och tjälsäkring eller utföra IM-förstärkning oftare.

3. Väg 687 Brokind – Bestorp:

Vägen anses särskilt viktig av Södra Skog. Det är inte vägen i sig som är problemet,
även om det med tanke på den intensiva trafiken säkert är nödvändigt med
regelbundna IM-förstärkningar, utan det är bron vid Granvik som är alltför dålig.
Tydligen förbättrades bron på 70-talet för att tillgodose skogsindustrins behov, men är
nu måste bron åtgärdas igen. Enligt Södra Skog var kostnaden för omvägskörning på
70-talet 1,8 miljoner och skulle nu vara uppe i 4 – 5 miljoner om samma mängder
skulle transporteras. En sådan kostnad går inte att ta, utan man har fått lägga om
verksamheten på så sätt att mycket virke stannar kvar i området. Trots detta ska 35 –
40 kton per år transporteras från området till sågverket i Kisa och borde gå väg 687.
För att klara det kör man, när det går, en omväg på ca 3,5 mil, vilket för med sig stora
kostnader. Den mängd skogsråvaror som Södra Skog skulle behöva transportera på
vägen är större än den totala mängd gods som transporteras där idag.

Förutom att vägen är viktig för skogsindustrin är den också enligt mina siffror viktig
för lantbruket och dessutom är det en väg som är mycket intensivt trafikerad av både
personbilar och bussar.
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Vägen är alltså viktig för näringslivet, men det är svårt att uppskatta den totala
samhällsnyttan av att bron förstärks eller byggs om. Med tanke på läget nära en stor
stad som Linköping kan man förutsäga att trafiken på vägen inte kommer att minska i
framtiden och därför bör bron förstärkas eller byggas om.

4. Väg 588 Ulrika-Rimforsa:

Den fjärde vägen som enligt mina siffror borde åtgärdas är väg 588. Det är en mycket
dålig väg men det transporteras stora mängder skogsråvaror, lantbruksprodukter och
annat gods. Den är måttligt tjälfarlig, så det kanske räcker med ett mer frekvent
underhåll av den. Som det är nu har man gjort förstärkningar punktvis med grus med
10 års mellanrum och mitt förslag är att man förstärker hela vägen med grus oftare.

5.3.2 Övriga åtgärder

1. Vägverket har under senare år varit tvungen att lägga ut underhållet av många vägar
på entreprenad. Enligt de transportörer jag har intervjuat har det inneburit problem på
så sätt att kontakten mellan transportörerna och de underhållsansvariga har försvårats
eller försvunnit. Där Vägverket har ansvaret för vägunderhållet, kan transportörerna i
tjällossningstider snabbt få kontakt med en ansvarig person och få dispens om att köra
några timmar om vädret tillåter det vill säga om det är tillräckligt kallt. Detta är
mycket viktigt för skogstransporterna i det här området.

Enligt min handledare Peter Fredriksson är det ingen skillnad i hanteringen om det är
Vägverket Produktion eller någon annan entreprenör som sköter ett visst område. Det
är fortfarande Vägverket som beslutar om dispens och Peter menar att samspelet om
dispenser fungerar smidigt.

Trots allt upplever ändå en del transportörer, att det finns problem med kontakten när
det gäller dispensärenden, eftersom dessa måste ha en mycket snabb handläggning.
Vägverket bör göra allt för att säkerställa en lätt och smidig kontakt  mellan
transportörer, Vägverket och de som ansvarar för underhållet av vägarna.

2. Det verkar vara bättre att hålla kvar de mindre grusvägar som finns kvar och
underhålla dem bättre med hyvling, grus och eventuellt dikning i stället för att lägga
en tunn asfaltbeläggning, som är mycket känslig för tung trafik och tjällossning.



Kartläggning av behovet av bärighetshöjande åtgärder på mindre vägar

25(27)

6 Källor

1. Mats Abrahamsson & Nils G Storhagen, 1988, ”Godstransportundersökning för
Östergötland och Södermanland 1988”, Linköping, Östsvenska handelskammaren.

2. Mats Abrahamsson, 1996, ”Godstransportundersökning i Östergötland och
Södermanland 1996”, Linköping, Östsvenska handelskammaren.

3. Mats Andersson, 2000, ”Kalkylmodeller för samhällsekonomisk utvärdering av
åtgärder för ökad bärighet och tjälsäkring i det statliga vägnätet”, Borlänge, TFK –
Institutet för transportforskning.

4. P-Å. Arvidsson och M. Holmgren,1999, ”Vägstandardens inverkan på skogsnäringens
transportarbete och försörjning av högkvalitativa råvaror”, Uppsala, Arbetsrapport 433
– Skogsforsk.

5. A. Bjurulf och U. Nordmark, 1994, ”Vägstandardens inverkan på skogsindustrins
råvara”, Uppsala, Skogsforsk.

6. Regeringens proposition 1987/1988:50

7. Vägverket, 2000, ”Lasta lagligt 2000”, Borlänge, Vägverket – Avdelningen för
Kollektiv- och yrkestrafik.



Kartläggning av behovet av bärighetshöjande åtgärder på mindre vägar

26(27)



Kartläggning av behovet av bärighetshöjande åtgärder på mindre vägar

27(27)



 

Rapporttyp
Report category

       Licentiatavhandling
    X Examensarbete
       C-uppsats
       D-uppsats
       Övrig rapport

    _ ________________

Språk
Language

    X   Svenska/Swedish
       Engelska/English

    _ ________________

Titel
Title

Kartläggning av behovet av  bärighetshöjande åtgärder på mindre vägar

Mapping the need of improvmente of carryng  capacity on minor roads

Författare
Author
Maló Destino

Sammanfattning
Abstract
Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Vägverket  Region Syd. Sveriges vägnät håller på att anpassas till den europeiska standarden, men det
finns fortfarande en hel begränsningar kvar på mindre vägar. Vi har inte tillräcklig kunskap om vilka problem dessa begränsningar medför för
tunga transporter och Vägverket är angeläget om att kartlägga, vilken nytta det skulle vara att göra förstärkningsåtgärder.

Jag har undersökt  ett landbygdområde i södra Östergötland och de begränsningar som finns här är dåligt bärighet i första hand för broarna och hög
tjälfarlighet. Syftet  me undersökningen är att göra en kartläggning av de tunga godstransporterna och de problem begränsningarna på vägarna
medför för näringslivet.

Jag har använt både teoretiska och empiriska studier. De teoretiska studierna kan delas in i:
- Allmänna tekniska beskrivningar för vägkonstruktioner
- Lagar och bestämmelser för tunga fordon
- Information  och rapporter från Vägverket
- Tidigare utförda undersökningar
De empiriska studierna har utgjorts av intervjuer med olika transportörer i området. Intervjuerna har utförts för att få en bild av hur transportörerna
uppfattar vägnätets begränsningar och hur detta påverkar deras verksamhet både praktiskt  och  ekonomiskt. Ja har intervjuat både stora företag
som Södra Skog, Arla och  Odal  och  mindre åkeriägare med ett fåtal lastbilar.

Mina slutsatser är följande:

1. Det är fyra vägar i det undersökta området som bör prioriteras när det gäller förstärkningsåtgärder och tjälsäkring
2. Vägverket bör undersöka möjligheterna att  säkerställa en lätt  och  smidig  kontakt mellan transportörer och  de som ansvarar för underhållet

av  vägarna.
3. Det  verkar vara bättre att hålla kvar de mindre grusvägar som finns kvar och underhålla dem bättre med hyvling, grus och eventuell dikning i

stället för att lägga en tunn asfaltbeläggning, som är  mycket  känslig  för tung trafik och tjällossning.

ISBN
____________________________________________
_________
ISRN  Här skriver du examensarbetsnumret
_LITH- ITN- EX----02/230---SE
_______________________________________________________________

Serietitel och serienummer             ISSN
Title of series, numbering                   ___________________________________

Nyckelord
Keyword

Bärighet, tjällösning  och  förtäckning

Datum
Date

2002-05-02

URL för elektronisk version

Avdelning, Institution
Division, Department

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Department of Science and Technology




