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Sammanfattning 

Trafikverket fick den 13 maj 2015 i uppdrag av regeringen att utreda och göra fördjupade 

analyser av att tillåta tyngre fordon på det allmänna vägnätet. Uppdraget består i 

huvudsak av att: 

1. Identifiera behov och konsekvenser av tyngre transporter på det allmänna 

vägnätet. 

2. Analysera förutsättningarna för att upplåta det identifierade vägnätet för tyngre 

transporter (fordon med en bruttovikt på upp till 74 ton). 

3. Presentera ett förslag till plan för hur det identifierade vägnätet successivt skulle 

kunna öppnas för tyngre fordon. 

4. För ökade kostnader föreslå en finansiering inom nuvarande ramar avsatta för 

bärighet på väg i den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av 

transportsystemet för perioden 2014-2025. 

 

Trafikverket har under uppdragets genomförande analyserat och studerat de olika 

frågeställningarna och behovet av åtgärder på vägnätet till följd av detta. Med underlag 

av de resultat som redovisas i rapporten har ett förslag till en strategi för ett långsiktigt 

upplåtande av ett vägnät för tyngre fordon tagits fram. Under arbetet har en nationell 

hearing genomförts i syfte att fånga in synpunkter från näringsliv och regionala 

företrädare. 

Trafikverket föreslår en ny bärighetsklass (BK4) för fordon med bruttovikt upp till 74 

ton i linje med tidigare förslag som redovisades i rapporteringen av ett tidigare 

regeringsuppdrag ”Tyngre fordon på det allmänna vägnätet – rapportering av 

regeringsuppdrag” (TRV 2014/30751).  

Trafikverket föreslår att hela det statliga BK1-vägnätet upplåts för ett framtida BK 4 på 

längre sikt. Det skulle bidra till att stärka svenskt näringslivs internationella 

konkurrenskraft och understödja en fortsatt produktivitetsutveckling. Upplåtandet av 

ett vägnät för BK4 föreslås ske stegvis på ett ansvarsfullt sätt där infrastrukturens 

framtida värden inte riskeras och där relevanta fordonskrav implementeras som bidrar 

till att framkomligheten och säkerheten inte riskeras.  

Trafikverket föreslår att i ett första steg upplåta ett begränsat vägnät för BK 4. 

Trafikverkets bedömning är att det kan ske relativt fort efter att ett beslut om ett 

införande av en ny bärighetsklass tagits. Ett sådant vägnät karaktäriseras av att en 

tillräckligt stor delmängd av vägnätet klarar belastningen från tyngre transporter på ett 

hanterbart sätt.  

Trafikverket föreslår därefter en successiv utbyggnad av det begränsade vägnät som har 

föreslagits för BK4. Utbyggnadsplanen bör vara grundad på samhällsekonomiska 

principer och bidra till ett långsiktigt hållbart transportsystem. Trafikverket föreslår att 

utbyggnaden ska prioriteras i nära samarbete med näringslivet och att skogslänen och 

ett huvudvägnät ska prioriteras i ett första skede.  

Trafikverket föreslår ändringar av viktreglerna för BK1, så att de harmoniserar bättre 

med viktreglerna för BK4 och underlättar ett framtida införande av BK4. 
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De sammanlagda kostnaderna för åtgärder på bro och väg uppskattas till ca 12 miljarder 

kronor på det strategiskt utpekade vägnätet. Inom ramen för befintliga anslag föreslår 

Trafikverket en utbyggnadsplan där sju miljarder av befintligt bärighetsanslag 

prioriteras för en satsning för att upplåta ett vägnät för BK4. Det innebär att upp emot 

60 procent av ett strategiskt utpekat vägnät kan upplåtas under en planperiod inom 

ekonomiskt givna ramar för bärighetsanslaget1. Det långsiktiga målet att upplåta hela 

BK1 vägnätet för 74 ton uppskattas kunna genomföras under två planperioder inom 

givna ramar för bärighet. För en snabbare utbyggnadstakt krävs en särskild satsning. En 

särskild satsning på exempelvis ytterligare ca 5 miljarder kronor skulle innebära att hela 

det strategiskt utpekade vägnätet skulle kunna upplåtas under en planperiod.  

Vid ett genomförande av ovanstående förslag förutsätter Trafikverket att lämpliga 

kontrollsystem och tekniska krav på fordons är tillgängliga och kan tas i bruk. En bättre 

kontroll innebär högre grad av regelefterlevnad, ökad trafiksäkerhet och minskad risk 

för slitage på väg- och brokonstruktioner. Tekniska krav på fordonen bidrar till att 

bibehålla en hög nivå på framkomlighet och säkerhet i transportsystemet. 

Konsekvensanalysen ger att det är samhällsekonomisk lönsam (positiv 

nettonuvärdeskvot) att upplåta ett vägnät för fordon med en bruttovikt på upp emot 74 

ton. Resultaten i konsekvensanalysen uppvisar även positiva miljöeffekter av reformen, 

minskade utsläpp av både koldioxid och luftföroreningar. 

Systemanalysen ger att det finns viss risk för överflyttning av transporter från järnväg 

till väg i framtiden som en följd av att tyngre godstransporter tillåts på väg. Analysen ger 

att vägtransportarbetet kan bli upp emot 3 procent högre på längre sikt om 74 tons 

ekipage tillåts, under förutsättning att det inte sker några andra effektiviseringar eller 

regleringar. I konsekvensanalysen har ingen hänsyn tagits till andra reformer såsom 

exempelvis möjligheterna att framföra längre och tyngre tåg eller införande av 

vägslitageskatt. Hur denna typ av åtgärder inverkar på överflyttningseffekterna beror av 

hur den relativa prisbilden mellan trafikslagen förändras.  

Samråd har skett i enlighet med regeringens direktiv och redovisas i bilaga 1 till 

rapporten. 

 
  

                                                           
1 En planperiod antas vara 12 år. 
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1. Inledning 

Välutvecklade och kostnadseffektiva logistik- och godstransportsystem är en 

förutsättning för handelns och industrins fortlevnad och utveckling och därmed för 

samhället i stort. De svenska transportpolitiska målen ska säkerställa en 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 

medborgarna och näringslivet i hela landet. En del av ett kostnadseffektivt logistik- och 

godstransportsystem skulle vara ett införande av s.k. High Capacity Transports (HCT) 

som avser fordon med högre kapacitet (längre, tyngre eller med ökad volym) än vad som 

används idag. Inom ramen för detta uppdrag utreds förutsättningarna för ett införande 

av fordon med högre bruttovikter på det allmänna vägnätet.  

Ett införande av tyngre fordon har betydande potential att effektivisera vägtransporter 

och minska miljöbelastningen, och på samma gång bidra till att stärka 

konkurrenskraften för svenskt näringsliv. Vägnätet har historiskt sett successivt öppnats 

upp för allt tyngre fordon över tid. Erfarenheterna visar att en ökad tillåten bruttovikt 

kan, om det sker på ett ansvarfullt och strategiskt sätt, vara ett bra sätt att effektivisera 

och nyttja den befintliga infrastrukturen. Detta uppdrag redovisar ett förslag till en 

strategi för en upplåtelse av det statliga vägnätet för tyngre fordon på både kort- och 

lång sikt.  

 

1.1 Uppdraget 

Trafikverket fick den 13 maj 2015 i uppdrag2 av regeringen att utreda och göra 

fördjupade analyser av att tillåta tyngre fordon på vissa delar av det allmänna vägnätet. 

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2015. 

I uppdraget ingår följande: 

1. Identifiera behov och konsekvenser av tyngre transporter på det allmänna 

vägnätet. Möjligheterna att tillgodose behovet på annat sätt än genom 

transporter på väg ska beaktas. 

2. Analysera förutsättningarna för att upplåta det identifierade vägnätet för tyngre 

transporter (fordon med en bruttovikt på upp till 74 ton). Förutsättningar som 

ska analyseras är dels tekniska faktorer som bärighet på broar och vägar, dels 

bedömningar av vilka ytterligare kostnader för vägnätet gällande bärighet och 

underhåll som sådana transporter skulle fodra och dels en bedömning av 

omfördelningseffekter mellan väg- och järnvägstransporter vid upplåtande av 

ett utpekat vägnät för tyngre transporter samt effekten på utsläppen av 

växthusgaser. 

                                                           
2 Uppdrag om fördjupade analyser av att tillåta tyngre fordon på det allmänna 

vägnätet, Näringsdepartementet, (RB II 1 N2015-4204-MTR) 
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3. Presentera ett förslag till plan för hur det identifierade vägnätet successivt skulle 

kunna öppnas för tyngre fordon. Förändringarna ska kunna genomföras utan 

betydande ökning av vägslitaget och med bibehållande av dagens höga 

säkerhetsnivå. Förslaget till plan ska inkludera en redovisning av kostnader, 

samhällsekonomiska konsekvenser, miljökonsekvenser, möjligheterna att nå de 

transportpolitiska målen samt en tidplan för föreslagna åtgärder.  

4. För ökade kostnader föreslå en finansiering inom nuvarande ramar avsatta för 

bärighet på väg i den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av 

transportsystemet för perioden 2014-2025. Förslaget ska inkludera en 

redovisning av kostnader, samhällsekonomiska konsekvenser och påverkan på 

de transportpolitiska målen.  

Skäl för regeringens beslut 

Ett effektiv, hållbart och väl fungerande transportsystem är en viktig del i 

regeringens politik för att uppnå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 samtidigt som 

miljö- och klimatpåverkan ska minskas och miljökvalitetsmålen nås. Ett sätt att 

upprätthålla svenska företags konkurrenskraft och därmed bidra till ökad 

sysselsättning skulle eventuellt kunna vara att tillåta tyngre fordon med högre 

lastkapacitet. Förutom att nyttja befintlig infrastruktur effektivare och bidra till 

ökad internationell konkurrenskraft för svensk industri visar genomförda försök 

med tyngre fordon att energianvändningen kan minska med mellan 10 och 25 

procent per fraktat ton gods. 

Uppdraget redovisas i sin helhet i regeringens beslut: RB II 1 N2015-4204-MTR. 

 

1.2 Ramar och förhållningsätt  

I uppdraget från regeringen finns ett antal ramar och förhållningssätt som Trafikverket 

har beaktat i utredningsarbetet och som förslaget till strategi för utbyggnadsplan har 

förhållit sig till. Under arbetet med strategin har en dialog med näringsliv, plan 

upprättare, andra myndigheter och berörda aktörer förts. Givna förutsättningar och 

ramar, samt Trafikverkets resonemang i anslutning till respektive punkt i uppdraget, 

beskrivs nedan: 

Ramar 

• ”Uppdraget ska genomföras i samverkan med berörda parter från svenskt 

näringsliv, andra väghållare, länsplaneupprättare samt berörda 

myndigheter.” 

Uppdraget att djupare analysera ett vägnät för upp till 74 ton berör en rad 

aktörer. Dialogen med dessa parter har varit viktig för att fånga eventuellt nya 

perspektiv och bra synpunkter till arbetet.  

För att få ett bra underlag till utbyggnadsplanen genomförde Trafikverket den 1 

oktober en nationell hearing. Över 80 deltagare samlades under en heldag för 
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att diskutera och genomföra en workshop om uppdraget. Trafikverket 

presenterade uppdraget och arbetets struktur. Många värdefulla synpunkter 

inkom under dagen en sammanfattning av hearingen redovisas i bilaga 1. 

• ”Tyngre fordon får inte leda till att infrastrukturens långsiktiga funktion och 

värden riskeras.” 

Vägkapitalet som finns i det uppbyggda vägnätet behöver förvaltas på ett 

ansvarsfullt sätt. För att möta kraven på infrastrukturens långsiktiga funktion, 

balanserat med en utbyggnad av ett vägnät för BK4, har även en översyn av 

konsekvenser på dimensionerings principer genomförts. De resultat och förslag 

som redovisas bedöms inte leda till att infrastrukturens långsiktiga funktion och 

värden riskeras.  

• ”Vidare behöver en översyn genomföras gällande regelverket för trafikering 

och infrastrukturens dimensionering relaterat till 74 ton. Lösningar för en 

kostnadseffektiv kontroll av efterlevnaden behöver tas fram. I detta 

sammanhang måste frågor som rör datalagring och den personliga 

integriteten belysas och beaktas.” 

Regelverket i anslutning till att framföra fordon som väger upp till 74 ton är en 

mycket viktig fråga och är ett nödvändigt komplement till en utbyggnadsplan. 

En grundförutsättning i arbetet och analyserna har varit de förslag som finns i 

Transportstyrelsens tidigare rapport ”Rapport om tyngre och längre fordonståg 

på det allmänna vägnätet ” med diarienummer TSV 2014-1419. 

I arbetet med att utreda hur ett kontrollsystem skulle kunna utformas har 

Trafikverket fört en dialog med Transportstyrelsen. Trafikverket genomför även 

ett forskningsprojekt tillsammans med parter inom ramen för 

forskningsprogrammet HCT med syftet att utveckla en kravspecifikation för ett 

kontrollsystem. Detta projekt har lämnat underlag men slutförs under våren 

2016 och har därmed inte kunnat nyttjas tillfullo i denna rapportering.  

• ”I uppdraget ingår att särskilt utreda om höjda bruttovikter leder till en 

oönskad överflyttning från järnväg till väg.” 

En omfattande analys har gjort inom ramen för forskningsprojektet 

Systemeffekter av High Capacity Transports -väg. Se kap 7. En delmängd av 

resultatet som berör detta uppdrag har lyfts in i denna rapportering.  

Förhållningsätt 

• Process och tidsramar för åtgärder som möjliggör tyngre fordon på 

konstbyggnader. 

De konstbyggnader som behöver åtgärdas har inventerats och en bedömning av 

varje objekts bärighet har genomförts. Beroende på åtgärdens komplexitet krävs 

olika processer och beslut. Exempel på beslut kan vara om betydande 

miljöpåverkan, plan eller vattenverksamhet. Utöver de formella processer som 

finns är faktorer som påverkar en åtgärds genomförande tidsmässigt exempelvis 
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resurs- och medelstillgång, upphandlingsförfaranden och överprövningstider för 

respektive skede. Trafikverket ser ständigt över de processer som ligger inom 

ramen för myndighetens mandat och effektiviserar de delar som är möjliga.  

Flera av processerna sker i samverkan med externa parter såsom länsstyrelser, 

kommunerna och andra myndigheter. I förslaget till utbyggnadsplan har 

åtgärderna som behöver genomföras identifierats från att inrymmas som 

komplement till underhållsåtgärd till att en planläggingsprocess behöver 

påbörjas. Detta innebär att åtgärderna kan ske både inom kort tid såväl som 

sträcka sig över ett antal år avhängt åtgärdens karaktär.  

Planläggning av vägbyggande följer en process där både infrastrukturbyggaren 

och företrädare för samhället i övrigt medverkar. Planläggningsprocessen 

regleras i väglagen (1971:954) och syftar till att förfarandet vid byggande av 

transportinfrastruktur ska få en god anknytning till övrig samhällsplanering och 

till miljölagstiftningen. För en mer detaljerad beskrivning av de faktorer som 

påverkar åtgärdens tidplan för genomförande se rapport om Planläggning av 

väg och järnvägar. 

Med avseende på tillgång till kompetens och resurser på marknaden har 

Trafikverket gjort bedömningen att införandet av BK4 och det successiva 

upplåtandet av vägnätet innebär att cirka 1000 broar måste åtgärdas om hela 

BK1-vägnätet ska omfattas. Om samtliga broar ska åtgärdas inom planperioden 

innebär detta jämt fördelat cirka 60 - 80 broar per år. Vid kontakter med 

representanter från branschen för både projektörer och entreprenörer 

framkommer att det initialt finns en liten startsträcka för marknaden att 

anpassa sig till den nya marknadssituationen. Det innebär att produktionstakten 

skulle bli något lägre i första delen och successivt kunna öka under senare delen 

av planperioden.   

• Transport av farligt gods 

I Myndigheten för Samhällsskydd- och Beredskap föreskrifter om transport av 

farligt gods på väg och i terräng (MSBFS 2015:1) framgår i del 8.1.1 att ”En 

transportenhet lastad med farligt gods får aldrig innehålla mer än en 

släpvagn (eller påhängsvagn).” Det innebär att en lastbil med en släpvagn 

(påhängsvagn) inte har någon begränsning av tillåten bruttovikt av farlig gods. 

Om det i framtiden tillåts en bruttovikt på 74 ton, innebär det att det inte finns 

några begränsningar för farligt gods på konventionella fordonståg med lastbil 

och en släpvagn (påhängsvagn). Undantag finns för särskilda objekt och 

områden som exempelvis tunnlar och skyddsområden. 

Sverige tillåter fordonståg med en längd upp till 25,25 meter under vissa villkor. 

Exempel på detta är att det i ett sådant fordonståg ska finnas mer än en 

släpvagn (lastbil, dolly, påhängsvagn eller lastbil, link, påhängsvagn eller lastbil, 

påhängsvagn, kärra). Det innebär enligt MSBs föreskrifter att ett sådant 

fordonståg inte får vara lastad med farligt gods. Sverige har initierat två 

multilaterala avtal M 262 och M 263 undertecknade 2 maj 2013 av Sverige 

Spanien, Danmark och Finland. Dessa avtal tillåter att fordonståg som uppfyller 

kraven i rådets direktiv 96/53/EG om fordonsenheter som är i enlighet med 

https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/farligt_gods/multilaterla_avtal/L%c3%a5nga%20fordon%20m262%20sv.pdf
https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/farligt_gods/multilaterla_avtal/L%c3%a5nga%20fordon%20m263%20sv.pdf
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modulsystemet med lastländerna 7,82 respektive 13,6 meter får ha en maximal 

bruttovikt av farligt gods på 40 ton. Begränsningen av bruttovikt farligt gods till 

40 ton gäller idag på modulsystemsfordon med tillåten bruttovikt på 64 ton och 

kan i framtiden även gälla sådana modulfordonståg med en bruttovikt på 74 ton. 

Således innebär det att regelverk och handläggning av transporter av farligt gods 

inte påverkas av ett införande av 74 tons fordon.  

 

1.3 Avgränsningar 

 

Underlag till inriktningsplanering 

Trafikverket har ett parallellt uppdrag att fram underlag för beslut om hur utveckling 

och vidmakthållande av transportinfrastrukturen bör inriktas under planperioden 2018-

2029. Underlaget utgör grunden för en kommande infrastrukturproposition, som 

kommer att beslutas av Riksdagen. Uppdraget ska redovisas den 30 november. Därefter 

följer en åtgärdsplanering i syfte att ta fram nationell plan och länsplaner. Underlag från 

aktuellt regeringsuppdrag kommer att spelas in i den kommande åtgärdsplaneringen. 

Längre fordon 

I uppdraget från regeringen anges tydligt att fördjupade analyser avser vägnätet för 

tyngre transporter med avseende på fordon med en bruttovikt på upp till 74 ton. 

Trafikverket är medveten om diskussionen som finns kring längre fordon men 

konstaterar att detta inte ligger inom ramen för aktuellt uppdrag. I avsnittet om 

överflyttningseffekter har analyser och resultat inom ett befintligt forskningsprojekt 

redovisats. I detta ingår även längre fordon men resultaten för tyngre respektive längre 

särredovisas.  

Icke statliga anslutningsvägar 

Trafikverket konstaterar att i uppdraget ingår fördjupade analyser av det allmänna 

vägnätet. Detta innebär att även en viss del icke statliga vägar och konstbyggnader ingår. 

Givet den korta tidsramen och de olika förutsättningar som respektive väghållare har så 

har endast ett fåtal kommuner valts ut som piloter. Pilotkommunernas anslutningsvägar 

till det föreslagna vägnätet har inventerats och bedömts för att få en bild av vilka 

frågeställningar och aspekter som annan väghållare behöver hantera. 
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2. Bakgrund 

Sverige har främst erfarenheter av tyngre och längre fordon genom de internationellt 

sett stora fordon (25,25m/ 64 ton) och olika typer av dispenstransporter och 

forskningsprojekt. De erfarenheter olika testförsök med High Capacity Transports 

(HCT) bidragit med kan också vara vägledande vid en eventuellt framtida upplåtelse av 

det svenska vägnätet för HCT - fordon. Internationella erfarenheter av HCT- transporter 

finns även i andra länder med stora transportavstånd, Canada, Australien, Argentina, 

m.fl., som kunskaper kan hämtas.  Vårt grannland Finland har även upplåtit sitt vägnät 

för fordonståg på upp emot 76 ton, under vissa förutsättningar bl.a. vissa krav på 

fordons- och däckkonfigurationen. Det pågår och har sedan tidigare pågått utredningar 

om både längre och tyngre fordon på vägnätet. Kunskapsbasen byggs ständigt på och 

även erfarenheter från andra länder är viktiga att beakta.  

Trafikverket arbetar tillsammans med flertalet aktörer inom området High Capacity 

Transports (HCT). Inom ramen för HCT-programmet finns ett antal delprojekt och flera 

studier och analyser genomförs. Flera viktiga resultat och erfarenheter har nyttjas från 

arbetet med HCT. 

Längre och/eller tyngre fordon har prövats i en hel del länder, bl.a. Canada, USA, 

Mexiko, Brasilien, Nya Zeeland, Australien, Sydafrika och Finland. Angreppsätten och 

villkoren för HCT skiljer sig åt mellan länderna. I det tidigare regeringsuppdraget om 

tyngre fordon på vägnätet rymdes en internationell utblick. Trafikverket konstaterar att 

en ny utblick inte är aktuell samt att förslag på strategi och de leveranser som finns i 

anslutning till aktuellt regeringsuppdrag baseras på det fakta och den kunskap som finns 

tillgänglig. Den tidigare rapportens avsnitt om internationella erfarenheter redovisas i 

bilaga 3.  

Nedan redovisas en beskrivning av godsflöden och godstransporter och tidigare 

regeringsuppdrag som har anknytning till tyngre fordon på det allmänna vägnätet. 

 

2.1 Godsflöden inom Sverige och den framtida utvecklingen 

Enligt den officiella statistiken var den totala mängden gods som transporterades inom 

Sverige 584 miljoner ton år 2010 (Trafikanalys 2012). Den största godsmängden, 86 

procent, transporterades på väg, följt av järnväg med 11 procent. Endast 3 procent av 

den totala godsmängden inom Sverige transporterades med sjöfart, främst längs 

kusterna. Inrikestransporterna av gods med flyg var i sammanhanget försumbara. För 

godstransporter med järnväg registrerades under 2010 den högsta fraktade 

godsmängden mätt i ton sedan 1974, 68,3 miljoner ton. En stor del av ökningen är 

kopplad till malmtransporter, men även kombitrafiken har ökat, främst i 

utlandstrafiken. Sett över en tioårsperiod har kombitrafiken i utlandstrafiken ökat fem 

gånger, medan mängden vagnslastgods under samma period minskat med 20 procent. 

Vägtransporter 

Enligt Trafikanalys (2012) sker lastbilstransporter av gods inom Sverige främst på korta 

sträckor, över hälften av mängden gods transporteras kortare än 50 km. Dessa 

transporter sker främst inom bygg- och anläggningssektorn. Drygt 20 procent av 
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godsmängden transporteras kortare än 10 km och 28 procent mellan 10-40 km. Åtta 

procent av godsmängden transporteras längre än 300 km och endast 3 procent av 

godsmängden transporterades längre än 500 km. Enligt Trafikverket (2012) återfinns 

kapacitetsbrister för lastbilstrafiken både inom storstad och på landsbygd. I större 

städer uppstår kapacitetsbristerna framförallt under rusningstrafik till följd av ojämn 

timtrafik under dygnet. Kapacitetsbrist på landsbygden uppträder främst som bristande 

bärighet på vissa delar av de utpekade näringslivsvägarna t.ex. vägar för malm- och 

skogstransporter.  

Järnvägstransporter 

I ett EU-perspektiv har Sverige en omfattande godstrafik på järnväg. En bidragande 

orsak till detta är Malmbanans transporter av järnmalm. År 2010 fraktades 68,3 

miljoner ton gods med järnväg. Räknat i tonnage står malmtransporterna för 44 procent 

av det transporterade godset 2010, följt av vagnslastgodset med 39 procent och det 

intermodala kombigodset med 17 procent av transporterat tonnage på järnväg. Enligt 

Trafikverket (2011) bedrivs godstrafik på i stort sett hela det statliga järnvägsnätet, men 

den är starkt koncentrerad till ett fåtal stråk, även om start- och målpunkt ofta är på 

mindre banor och industrispår. Från norr till söder går många godståg längs de 

enkelspåriga stråken Stambanan genom Övre Norrland, Norra stambanan och 

Godsstråket genom Bergslagen till Hallsberg. Därefter delas en stor del av flödena upp 

på Västra stambanan mot Göteborg och Södra stambanan mot Malmö. Kapaciteten 

under hög trafik är fullt utnyttjad på stora delar av järnvägsnätet. I storstadsområdena 

så ligger kapacitetsutnyttjandet högst i Göteborgsområdet där infrastrukturen är mindre 

utbyggd än i Malmö och i Stockholm. I Malmö och Stockholm ligger 

kapacitetsutnyttjandet på medelhög nivå och hög nivå.  

Sjöfartstransporter 

Enligt Trafikanalys (2012) fraktades 12 miljoner ton gods med sjöfart inom Sverige 

2010. Godset som lastades vid hamnarna Södertälje, Oxelösund, Norrköping, Västervik, 

Oskarshamn, Kalmar och Visby bestod främst av ”icke-metalliska mineraliska 

produkter”, 39 procent, följt av ”malm och andra produkter från utvinning”. Vid 

hamnarna i Stenungssund, Strömstad och Göteborg bestod det lastade godset avsett för 

inrikes transporter till övervägande del av raffinerade petroleumprodukter.  I 

Haparanda-Skellefteå bestod det lastade godset för inrikes transporter främst av malm 

och andra produkter från utvinning. Enligt Trafikverket (2012b) finns generellt inga 

begränsningar i antalet fartyg in och ut till hamn för svenska farleder. Kapacitetsbrist 

uppstår istället när det finns ett behov av att trafikera farleden med större fartyg eller 

öka tillgängligheten genom att minska farledens trafikrestriktioner som beror av väder- 

och siktförhållanden. 

Framtida utveckling av godsflöden 

Både väg- och järnvägstransporterna har historiskt ökat med drygt en procent per år de 

senaste decennierna. Mellan 1966 och 2006 ökade transportarbetet med totalt 72 

procent från 58 miljarder tonkilometer till drygt 99 miljarder tonkilometer. Den största 

ökningen har skett på väg men även godstransporterna på järnväg har ökat kraftigt. Av 

Trafikverkets basprognos för godstransporter framgår att den bedömda ökningen av 

godstransporter uppgår till cirka 154 miljarder tonkilometer 2030 dvs. en ökning med 
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cirka 50 procent3. I basprognosens huvudscenario bedöms den årliga tillväxten av 

transportarbetet för vägtransporter till 1,96 procent och för järnväg till 1,33 procent. Det 

kommer att innebära en betydande ökning av den framtida godstrafiken och ökade krav 

på den framtida infrastrukturen. Möjligheterna att kunna genomföra transporter med 

längre och tyngre fordon på såväl väg- som järnväg är troligen en viktig pusselbit för att 

klara av att möta framtidens transportbehov. 

 

2.3 Tidigare regeringsuppdrag om tyngre fordon på det allmänna 
vägnätet 

Under 2014 genomfördes ett regeringsuppdrag om tyngre fordon på det allmänna 

vägnätet. I ett initialt skede pekades ett huvudvägnät ut där Trafikverket gjorde 

bedömningen att det skulle klara belastningen från fordon med en bruttovikt på upp 

emot 74 ton. Uppdraget slutredovisades till regeringen den 15 augusti 2014. Förslagen 

som presenterades i rapporten från regeringsuppdraget om tyngre fordon på det 

allmänna vägnätet sammanfattas mycket kortfattat i punktform nedan: 

Trafikverket föreslog regeringsuppdraget att:  

1. Bruttoviktskurvan för bärighetsklass 1 (BK1) utökas till 64 ton.4  

Detta är en åtgärd som kan genomföras snabbt, och som på 95 procent av det 

statliga vägnätet möter näringslivets efterfrågan på effektivare transporter. En 

utökad bruttoviktskurva innebär att fordonståg med en minsta längd mellan 

första och sista axeln på 20,20 meter kan lastas till en bruttovikt på 64 ton. Även 

fordonståg med axelavstånd mellan 18,5 meter upp till 20,20 meter kan i steg 

tillåtas för bruttovikter för 61, 62 och 63 ton. Detta kan införas över hela BK1 

förutsatt att de aktuella fordonen uppfyller gällande regler för axeltryck och de 

krav som Transportstyrelsen ställer med av seende på utförande och tekniska 

lösningar. 

2. En ny bärighetsklass BK74 inrättas.  

Den föreslagna nya kurvan för BK74 innebär en förflyttning uppåt jämfört med 

dagens BK1 och medför att fordon och fordonståg med ett axelavstånd över 4,4 

meter tillåts ha en högre bruttovikt på de vägar som får den nya klassningen. 

Fordonståg med ett minsta avstånd i längd mellan första och sista axeln kan ha 

en bruttovikt på 74 ton, men även för fordon med mindre axelavstånd kan 

således öka sin bruttovikt inom BK74. Baserat på erfarenheterna som vunnits ur 

HCT-programmet föreslår Trafikverket att dagens bestämmelser om axeltryck, 

boggitryck och trippelaxeltryck bör bibehållas men att den tillåtna bruttovikten 

höjs. 

                                                           
3 Prognos för godstransporter 2030- Trafikverkets basprognos 2015, Rapport 2015:051, 
Trafikverket 
4 Regeringen beslutade under våren 2015 om att bärighetsklass 1 utökas till 64 ton med 
start den 1 juni 2015. 
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3. Ett vägnät för 74 ton pekas ut.  

Trafikverkets bedömning är att; E4, E6, E10, E18,E20 samt delar av Rv40 

(mellan Göteborg och Jönköping), Rv50 (mellan Mjölby och Örebro), Rv55 

(mellan Strängnäs och Enköping) och Rv56 (mellan Eskilstuna och Gävle) är 

möjliga att öppna för Bk74 med begränsade resurser. Valet av detta vägnät 

motiveras av den omfattande godstrafik som går där. Samhällsekonomiska 

beräkningar visar på god lönsamhet för de förstärkningar som behövs för att 

sätta vägnätet i stånd. På det berörda vägnätet har bärigheten för respektive bro 

bedömts och det preliminära resultatet är att 97 broar behöver åtgärdas för att 

kunna upplåtas i sin helhet varav 43 stycken på E4 och 23 st. på E6. Kostnaden 

för att åtgärda broarna har uppskattats till cirka 2,2 miljarder kronor. Vägnätet 

skulle kunna öppnas inom ett år med de restriktioner som de svaga broarna 

innebär. Dessa måste markeras som förbjudna för 74-tons trafik. Under den 

gällande nationella planens första hälft kommer broarna successivt att 

förstärkas enligt en plan som Trafikverket upprättar. Därefter kan 

restriktionerna hävas allt eftersom. Trafikverket anser att på sikt bör detta 

vägnät även öppnas för fordon som är upp mot 33 meter långa i enlighet med 

Transportstyrelsens uppdrag att lämna förslag på författningsändringar som gör 

det möjligt att tillåta fordonståg med ytterligare modulenheter enligt artikel 4 

punkt 4(b) i rådets direktiv 96/53/EG. Detta skulle öka reformens 

samhällsekonomiska nytta avsevärt, men kräver en del inventering och analys 

av vägnätet, framförallt vad avser framkomlighet. 

4. Ett kontrollsystem som i första versionen bygger på egenkontroll och befintlig 

teknik som Fleet-Management-system kopplas till 74-tonsnätet. De åkeriföretag 

som vill utnyttja 74-tonsnätet måste följa kraven från kontrollsystemet. 

Designen av systemet ska ske i samverkan mellan myndigheter, åkeriföretag och 

varuägare. På sikt bör ett mer robust kontrollsystem byggas upp, men även det 

bör bygga på befintlig teknik kompletterat med automatisk rapportering av 

överträdelser. En del juridiska frågor kopplade till myndigheternas kontroll 

behöver lösas innan ett sådant system kan lanseras. 

5. Att dialoger om 74-tons vägnät utanför de stora transportstråken inleds med 

näringslivet. Trafikverket avser att fortsätta analysen av vilket vägnät som är 

lämpligt för dessa fordon och därmed successivt komplettera med regionala 

vägar. Denna analys kräver samverkan med näringsliv och kommuner då även 

kommunala och enskilda vägar berörs. Former för hur de regionala vägarna kan 

öppnas för 74 ton är också viktiga i dessa dialoger 

6. HCT-programmet bör slutföras i enlighet med den tidplan som beskrivs i HCT 

färdplanen5 men anpassas i de delar som är lämpligt med anledning av detta 

uppdrag. 

 

 

                                                           
5 https://www.transportinnovation.se/forumet/forumsfardplaner 
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2.4 Längre & tyngre tåg 

Trafikverket har under 2015 haft ett parallellt regeringsuppdrag om möjligheter att köra 

längre och/eller tyngre tåg. Uppdragen redovisas separat men har haft en löpande dialog 

under arbetet. Trafikverket arbetar aktivt för att stärka alla trafikslag, både gemensamt 

och var för sig. Uppdraget om längre och/eller tyngre tåg slutredovisades den 31 augusti 

till regeringen.  

Rapporten6 innehåller en sammanställning över möjligheterna, några konkreta åtgärder 

och förslag till fortsatt arbete med fördjupade analyser. Det finns möjligheter att redan 

idag framföra längre tåg än 630 meter på befintligt nät men möjligheterna är starkt 

begränsade. Sedan mitten på 1990-talet har nya mötesstationer byggts för att klara 750 

meter i längd men förutom på nybyggda linjer såsom exempelvis Botniabanan är det för 

få platser som klarar möten med längre tåg. Enkelspårsträckor, där annan trafik måste 

fram, och där ett längre tåg som inte kan gå undan för ett möte helt hindrar 

framkomligheten har därför undantagits från utredningen. Motivet för detta är att 

åtgärderna som krävs bedömts vara mer omfattande än mindre anpassningar som 

uppdraget avsåg. Triangeln Hallsberg-Malmö-Göteborg-Hallsberg med övervägande 

dubbelspår och starka kundönskemål är dock mer lovande. Enstaka tåg kan redan idag 

framföras och med tunneln genom Hallandsåsen färdigbyggd och ett antal 

förbigångsspår förlängda kan längden ökas till 730 meter för några dagliga tåg på dessa 

sträckor. 

Ännu längre tåg kräver att bromstalstabeller för dessa tas fram och detta måste ske i 

samarbete med järnvägsföretagen. Det behövs också en översyn av signalering och 

signalplaceringar för att säkerställa att något längre bromssträckor klaras. Att framföra 

längre tåg med låg hastighet bedöms inte som möjligt med tanke på den ansträngda 

kapaciteten. Detta är kostnadseffektiva åtgärder som avses att genomföra i närtid. Långa 

tåg måste bildas och upplösas någonstans och denna utredning har tittat på dessa 

möjligheter i Malmö, Göteborg och Hallsberg. Anslutningar till industrier med mera har 

inte beaktas då det är antaget att långa tåg kräver volymer från flera industrier. 

Utredningen visar att det är möjligt redan idag att bilda längre tåg på dessa platser, dock 

med vissa begränsningar då tågen tar en större del kapacitet som kan inverka menligt på 

annan trafik om detta inte planeras på rätt sätt. Sträckan Malmö-Öresundsbron har 

utretts avseende tåg upp till 835 meters längd. Detta för att anpassa till trafiken mot 

Hamburg/Maachen i Tyskland. Såväl Danmark som Tyskland tillåter idag tåg med 

denna längd. För att åstadkomma detta krävs förutom bromsregler och en 

signalöversyn, vissa mindre ombyggnader på Malmö bangård. Kostnaderna för detta ska 

utredas, men bedömningen är att de kan vara relativt små om detta inte kräver nytt 

signalställverk. 

Tåg med högre axellast än det normala 22,5 ton framförs på en stor del av det svenska 

järnvägsnätet idag. Utredningen visar att detta täcker större delen av dagens behov, med 

undantag av malmbanan som redan idag trafikeras med 30 tons axellaster. Önskemål 

finns om fler sträckor med ökad axellast, men det kräver större investeringar. Det kan 

nämnas att högre axellaster än 22,5 ton inte tillämpas i övriga Europa. Möjligheterna att 

utöka profilen finns också. Bland annat kan en ökning möjliggöra att lastbilssläp med 

                                                           
6 https://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/49283 

https://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/49283
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4,5 meters höjd skulle kunna framföras intermodalt på en större del av järnvägsnätet. 

Detta kräver vissa investeringar i storleksklassen 200-500 miljoner kronor7. 

En ökning av profilen skulle även innebära en förenklad hantering av en stor del av 

dagens trafik som idag framförs med specialtillstånd. En översiktlig bedömning av 

nyttor och kostnader har gjorts. Nyttan för företagen är ganska självklar, ett flertal 

rapporter visar möjliga kostnadsbesparingar på 10-20% om det går att köra längre tåg. 

Det måste dock finnas förutsättningar för såväl flöden som frekvens. Samhällsnyttan är 

också avhängig vilka kostnader som behövs för att åstadkomma det önskade resultatet 

och är mer svårbedömd. Dock kan i ett exempel med 3 längre dagliga godståg på 

sträckan Hallsberg-Malmö visa att nyttoeffekterna blir betydande och torde klart 

överstiga kostnaderna för de åtgärder som behövs i just det fallet. De mindre 

anpassningar av järnvägsnätet som behövs i det specifika exemplet är: 

 Nya bromstalstabeller inkluderande godståg upp till 835 meter. 

 Signalöversyn, placeringar, genomsignalering med mera. 

 Mindre åtgärder i Hallsberg och Malmö för att möjliggöra tågbildning. För 
Malmö återstår att utreda om detta kräver ett nytt signalställverk eller ej. 

 Förlängning av ett tiotal förbigångsspår. 
 

Dessutom behöver Trafikverket ta fram rutiner och regler för att kunna framföra längre 

tåg på ett sätt så att inte onödiga låsningar vid exempelvis störningar hindrar annan 

trafik och därmed försämrar robustheten i järnvägssystemet. 

  

                                                           
7 Angiven kostnad avser kostnader för åtgärdande av lastprofil. 
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3. Identifiera transportbehov 

Det finns en mängd branscher inom svenskt näringsliv som efterfrågar möjligheten att 

nyttja det allmänna vägnätet för transporter med en totalvikt upp emot 74 ton. Även om 

många branscher kan dra nytta av en möjlighet att framföra tyngre transporter finns den 

allra största nyttopotentialen främst hos den s.k. basindustrin, exempelvis 

skogsindustrin, malm-och stålindustrin och verkstadsindustrin m.m.  

Ett typiskt transportupplägg med möjligheter att nyttja tyngre fordon på vägnätet är 

transporter som sker på specifika sträckor eller stråk med en kontinuerlig och hög 

frekvens. Denna typ av transporter kan ske på vilken del av vägnätet som helst, men 

gemensamt är att transporterna är av långsiktig karaktär med stora volymer på mer 

avgränsade stråk. Det kan exempelvis vara transporter av insatsvaror från terminaler till 

produktionsenheter - alternativt slutprodukter från produktionsenheten till terminaler 

för vidare transport för en rad olika näringar. En tydlig användare av denna typ av 

transportupplägg relaterat till basindustrin är malm- och stålindustrin och i vissa fall 

verkstadsindustrin.  

Ett annat viktigt transportupplägg med möjligheter till att framföra tyngre transporter 

är sådana som nyttjar lite längre och mer vidsträckta transportstråk. Det är generellt 

gods som transporteras från större terminaler för att sedan fördelas på mindre enheter 

för vidare transporter. Det kan exempelvis vara tank- och bulktransporter, 

containertrafik m.m. Denna typ av transportupplägg sker främst på det större vägnätet, 

Europavägar och Riksvägar men avslutas ofta på ett mindre vägnät där anslutningar är 

nödvändiga. 

Det mest förekommande transportupplägget för basindustrin är de transporter som sker 

utifrån de mest kapillära delarna av vägnätet direkt till produktionsenheter eller via 

terminaler för vidare transport. De skogliga transporterna börjar i de allra flesta fall på 

de mest perifera delarna av vägnätet för vidare transport på stora delar av vägnätet 

innan transporterna har nått sin målpunkt eller slutkonsument. Skogsnäringens 

transporter är ett det tydligaste exemplet på denna typ av transportupplägg men även 

andra näringar såsom lantbruksnäringen kan lyftas som exempel. Det påvisar att det 

finns behov för att upplåta ett vägnät för fordon med en totalvikt på upp emot 74 ton på 

stora delar av det statliga vägnätet.  

Sammanfattningsvis efterfrågar till viss del olika delar av basindustrin en upplåtelse av 

olika delar av vägnätet, allt från möjlighet att framföra dem på specifika stråk till i 

princip hela vägnätet. I arbetet med att ta fram en plan för en successiv upplåtelse av 

vägnätet för fordon med en totalvikt upp emot 74 ton är det viktigt att identifiera var 

behovet är störst för denna typ av transporter. De flesta transporterna ska dock någon 

gång ut på det mer högtrafikerade vägnätet och därför är det viktigt att det fungerar som 

en pulsåder även för dessa transporter på lång sikt. Det är viktigt att identifiera 

transportbehoven på hela vägnätet för tyngre transporter för att en upplåtelseplan ska 

generera så stora samhällsnyttor som möjligt. 
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3.1 Samverkan och arbetsprocess 

Det finns en efterfrågan att framföra tyngre fordon på stora delar av det svenska 

vägnätet. En upplåtelseplan för tyngre transporter berör således både allmänna (statliga 

och kommunala) – och enskilda vägar. Inom ramen för regeringsuppdraget har 

inriktningen varit att identifiera transportbehoven på det allmänna vägnätet, och där i 

huvudsak på det statliga vägnätet förutom att ett fokus även varit på att identifiera 

anslutningsvägar till viktiga hamnar och terminaler på ett icke statligt vägnät. Denna 

inriktning har därmed även styrt den samverkan och dialog med näringsliv, andra 

väghållare och andra berörda parter i arbetsprocessen. 

Processen för att identifiera de relevanta transportbehoven för tyngre transporter har 

främst skett i det regionala och lokala perspektivet. I de allra flesta delar av landet har 

Trafikverket tagit fram ett material baserat på befintlig kunskap om viktiga godsstråk för 

tyngre transporter. Det materialet har näringsliv och berörda parter på olika sätt fått 

tillfälle att lämna synpunkter på, i de allra flesta fall har det skett i dialog men i vissa fall 

har det också inlämnats som skriftliga synpunkter. Samverkansformerna med 

näringslivet och andra berörda har genomförts på lite olika sätt och i lite varierande 

grupperingar beroende på att det finns skillnader förutsättningarna för en sådan dialog 

över landet. I vissa regioner finns fungerande samverkansgrupperingar med specifik 

inriktning mot bärighetsfrågor. I andra regioner behandlas bärighetsfrågor i ett bredare 

perspektiv i gods- eller näringslivsråd.   

Kärnan i denna process har varit att fånga näringslivet och andra berörda parters behov 

av tyngre transporter, samt synpunkter på en eventuell upplåtelse av vägnätet för tyngre 

fordon. Det har resulterat i ett strategiskt utpekat vägnät för tyngre transporter över hela 

landet. Ett vägnät som är framtaget tillsammans med näringslivet på vilket Trafikverket 

i huvudsak bör prioritera att genomföra en framtida bärighetssatsning mot 74 ton.  

För respektive region redovisas nedan kartor av det strategiskt utpekade vägnätet i 

respektive region. Kartorna illustrerar identifierat transportbehov i två olika nivåer, 

beroende på den framtida bedömningen av trafikering på vägnätet av tyngre 

transporter. Den mer brandgula delen karaktäriserar den del av det strategiska vägnätet 

I bilaga 4 redovisas kartbilderna separat för respektive region, inklusive de 

brorestriktioner som förekommer på det strategiskt utpekade vägnätet. 

 

3.2 Region Nord 

Trafikverket bjöd under våren 2015 in näringslivet till dialog kring arbetet med att 

identifiera vilka vägar som är viktiga utifrån bärighetsaspekten. Dialogen har skett i flera 

steg där vägnätet itererats och förfinats succesivt. Ett förslag till prioritering av viktiga 

näringslivsvägar har tagits fram i dialog med det regionala bärighetsrådet i Region Nord, 

Väg och HCT-klustret i Norrbotten- och Västerbottens län, och med 

länsplaneupprättarna. Det gjordes därefter en del justeringar och en remiss skickades 

under hösten 2015 ut till representanter från transportnäringen och 

länsplaneupprättarna. 
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Figur 1. Utpekat strategiskt vägnät, gult och brandgult, i Region Nord uppdelat i två 

nivåer baserat på hur de framtida behoven av tyngre transporter.  

Viktiga hamnar och terminaler inom region Nord 

Trafikverket har tagit fram förslag med anslutningar till de större terminalerna i 

regionen. Anslutningsvägar till dessa hamnar och terminaler är korta kommunala eller 

privata vägar, förutom vägen till Luleå hamn som är en ca 11 km lång kommunal väg.  

Viktiga hamnar och terminaler i regionen är: 

 Hamnar: Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix 

 Kombiterminaler: Umeå, Luleå 

 Timmerterminaler: Lycksele, Bastuträsk, Storuman, Murjek, Nattavaara 
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Trafikflöden 

Stora delar av trafikflödena i regionen går längs stråken inne i landet mot kusten för att 

där via hamnarna transporteras vidare. Upptagningsområdena finns i princip över hela 

inlandet och går främst mot Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå och Kalix. Stora delar av 

vägnätet i inlandet har också en viktig funktion för tyngre transporter. Det finns 

exempelvis viktiga timmerterminaler inne i landet som ska matas med material för 

vidare transport på järnväg, se nämnda ovan.  
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3.3 Region Mitt 

Trafikverket har utgått från det vägnät som redan idag är utpekat som viktigt för 

näringslivet. Ett förslaget till indelning av vägarna har tagits fram i dialog med det 

regionala bärighetsrådet. Tre möten har genomförts under april, juni och september. 

Fokus i dialogen har varit att finna de vägar med störst behov av tyngre transporter i 

framtiden. Angreppssättet har varit att utgå från var de stora terminalerna finns samt att 

knyta ihop det vägnätet med tidigare utpekande av det Funktionellt prioriterat vägnätet 

(Gods) i regionen. De utpekade stråken har även stämts av mot det vägnät som 

skogsnäringen prioriterar i olika sammanhang. 

Figur 2. Utpekat strategiskt vägnät, gult och brandgult, i region Mitt uppdelat i två 

nivåer baserat på hur de framtida behoven av tyngre transporter.  
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Viktiga hamnar och terminaler inom region Mitt 

Trafikverket har kompletterat förslaget med anslutningar till de större terminalerna i 

regionen. Förslag för anslutningar till de nationellt utpekade hamnarna i Sundsvall och 

Gävle har också identifierats. Vissa av anslutningarna sker på kommunala vägar och de 

förslagen måste diskuteras med respektive kommun, vilket inte har genomförts inom 

ramen för uppdraget. I det fortsatta arbetet behöver motsvarande analys och dialog 

genomföras vad gäller andra viktiga hamnar, terminaler och industrier.  

Trafikflöden 

Trafikflödena i regionen med avseende på tungt gods går i huvudsak från inlandet i 

riktning mot kusten. Tydliga noder längs kusten med upptagningsområde i inlandet är; 

Örnsköldsviksområdet, Sundsvallsområdet (ink kopplingen mot Ådalen), 

Hudiksvall/Iggesund/Söderhamnsområdet och Gävleområdet. På några platser i 

inlandet finns stora terminaler och mottagningsstationer med motsvarande funktion 

som tidigare nämnda noder vid kusten, exempelvis Kvarnsvedens bruk i Borlänge.  
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3.4 Region Öst 

Vägnätet har baserats på övergripande riktlinjer, mätningar av flöden för tung trafik och 

kunskap om hur godsflöden ser ut idag och bedöms utvecklas i framtiden. Det innebär 

att det är smärre revideringar av det vägnät som redan idag är utpekat som viktiga för 

näringslivet. Vägar som är viktiga för näringslivet ur andra aspekter än tyngre 

transporter har tagits bort och vissa vägar där fler tyngre transporter går idag har 

tillkommit. Förslaget på ett prioriterat vägnät för tyngre transporter har lämnats för 

synpunkter till länsplaneupprättare, handelskamrarna, länsstyrelsen i Östergötland och 

Godstransportrådet i Östergötland. Generellt har få konkreta synpunkter inkommit på 

specifika vägar.  

 

Figur 3. Utpekat strategiskt, gult och brandgult, vägnät i region Öst uppdelat i två 

nivåer baserat på hur de framtida behoven av tyngre transporter. 
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Viktiga hamnar och terminaler inom region Öst 

En sammanställning av viktigare terminaler som kan generera tyngre transporter på väg 

finns nedan. Den gör inte anspråk på att vara komplett och bygger på en blandning av 

nationellt insamlat material och rapporter om godsflöden i regionen.  

 Hamnar: Hargshamn, Oxelösund, Västerås, Köping, Norrköping, 

 Kombiterminal: Hallsberg, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Katrineholm, m.fl. 

 Järnvägsterminal & Produktionsenheter: Hällefors järnvägsterminal, 

Zinkgruvan, Skutskär massabruk, Skärblacka massabruk, Norrköping 

massabruk, Frövi massabruk, Aspa massabruk m.fl. 

 

Trafikflöde 

De stora volymerna av tyngre transporter i regionen består till stor del av någon form av 

transittrafik, främst med anledning av det geografiska läget till storstäderna. Det finns 

även vissa viktiga hamnområden och industrier som har behov av tyngre transporter, 

samt en del områden där specifika näringar exempelvis gruvnäring och skogsnäringen 

och till viss del lantbruket har särskilda behov. 
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3.5 Region Stockholm 

Trafikverkets har utgått från det vägnätet som redan idag är utpekat som viktigt för 

näringslivet. Det har gjorts smärre justeringar på basis av synpunkter och nya behov av 

effektiva förbindelser för tung trafik till huvudvägnätet. Förslaget har skickats på remiss 

till ett antal aktörer bl.a. Region Gotland, Handelskammaren i Stockholm och LRF. För 

närvarande har väg 73 Nynäshamn- Stockholm inte pekats ut. Orsaken till detta är att 

den norra delen ligger inom Stockholm stad och att den planerade utbyggnaden av 

Södertörnsled avvaktas. 

 

Figur 4. Utpekat strategiskt vägnät, gult och brandgult, i region Stockholm uppdelat i 

två nivåer baserat på hur de framtida behoven av tyngre transporter.  
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Viktiga hamnar och terminaler inom region Stockholm 

En sammanställning av viktigare terminaler som kan generera tyngre transporter på väg 

finns nedan. Den gör inte anspråk på att vara komplett och bygger på en blandning av 

nationellt insamlat material och rapporter om godsflöden i regionen.  

 Hamnar: Kapellskär, Nynäshamn, Frihamnen, Södertälje  

 Kombiterminaler: Årsta, Rosersberg, Bro 

 Järnvägsterminaler & produktionsenheter: Älvsjö, Värtan, Tomteboda, 

Upplands Väsby  

 

Trafikflöden 

Trafiken i regionen är hårt belastad och komplex. Godset transporteras ofta på redan 

hårt belastade huvudstråk med liten möjlighet till att göra förbättringar genom trimning 

eller åtgärder för ökad kapacitet. I Stockholms innerstad finns nästan ingen transittrafik 

och karaktäriseras av att vara ett konsumtionsområde vilket innebär att stor del av 

godset stannar i regionen. Flödena och godset transporteras ofta in via de större 

Europavägarna och fördelas och lastas om via hamnarna och kombiterminalerna för 

vidare transport.  
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3.6 Region Väst 

Inom regionen finns en stor variation av efterfrågan av tyngre transporter. I majoriteten 

av regionen har det prioriterade vägnätet för tyngre transporter tagits fram i dialog med 

näringslivet. I vissa delar har det mer karaktäriserats av möjligheter att lämna 

synpunkter för berörda intressenter i respektive områden i regionen.  Utgångspunkten 

för utpekandet har varit det vägnät som redan idag är utpekat som viktigt för 

näringslivet, därefter har en prioritering genomförts på de synpunkter som inkommit 

och den mängden tyngre transporter som förväntas gå på vägnätet. 

 

Figur 5. Utpekat strategiskt vägnät, gult och brandgult, i region Väst uppdelat i två 

nivåer baserat på hur de framtida behoven av tyngre transporter. 
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Viktiga hamnar och terminaler inom region Väst 

Nedan återfinns en sammanställning av viktigare terminaler som kan generera tyngre 

transporter på väg eller fungera som målpunkter. Det är ett urval av det viktigaste 

hamnarna och terminalerna i regionen, ska inte ses som en komplett lista på viktiga 

terminaler. 

 Hamnar: Göteborg, Lysekil, Brofjorden, Vänersborg, Uddevalla, Kristinehamn, 

Karlstad  

 Kombiterminaler: Falköping,  

 Järnvägsterminaler/Produktionsenheter: Munkedal, Billingsfors, Torsby  

 

 

Trafikflöden 

Trafikmönstren för tung trafik varierar i regionen. I Värmland och Dalsland 

karaktäriseras behoven av tyngre transporter till stor del av de behov som skogsnäringen 

har. Det innebär att det finns ett behov av ett utbrett vägnät för intransporter till 

centrala noder för produktion eller vidare transport. Det finns även typiska flöden av 

tyngre transporter till hamnar för vidare transport. I Göteborgområdet och i de 

sydöstliga delarna av regionen är det framförallt de större vägarna som det finns behov 

för tyngre transporter.  
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3.7 Region Syd 

Trafikverket har utgått från och Funktionellt Prioriterat Vägnät för Gods i framtagandet 

av det prioriterade vägnätet för tyngre transporter. Det materialet har därefter justerats 

och i vissa fall kompletterats baserat på hur flöden av tyngre transporter ser ut. 

Förslaget till indelning har stämts av med representanter för intresseorganisationer, 

länsplaneupprättare och näringsliv, där de fått möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget.  

 

Figur 6. Utpekat strategiskt vägnät, gult och brandgult, i region Syd uppdelat i två 

nivåer baserat på hur de framtida behoven av tyngre transporter. 

Viktiga hamnar och terminaler inom region Syd 

Nedan återfinns en sammanställning av viktigare terminaler som kan generera tyngre 

transporter på väg eller fungera som målpunkter. Det är ett urval av det viktigaste 

hamnarna och terminalerna i regionen, ska inte ses som en komplett lista på viktiga 

terminaler. 
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 Hamnar: Helsingborg, Malmö, Trelleborg, Ystad, Karlskrona, Karlshamn, 

Oskarshamn 

 Terminaler: Helsingborg, Malmö kombiterminal, Malmö hamn, Trelleborg, 

Jönköpingsnoden (Vaggeryd, Nässjö och Torsvik), Älmhult och Stockaryd 

 Produktionsenheter: Volvo Cars Olofström, Scania Oskarshamn, Mörrum 

massabruk, Nymölla massabruk, Mönsterås massabruk, Vaggeryd massabruk, 

Volvo i Braås, Bergs sågverk Mörlunda, sågverket i Mönsterås och ett ytterligare 

20-tal större sågverk 

 

Trafikflöden 

Störst potential för tyngre transporter finns i skogsnäringen i regionen. Transporter av 

timmer och skogsprodukter förekommer främst i Småland med viktiga målpunkter i 

några av ovan beskrivna hamnar, terminaler och produktionsenheter. 

Lantbruksnäringen har ett visst behov av tyngre transporter i framförallt Skåneregionen. 

Vidare kan det finnas behov av transittrafik från viktiga hamnar och terminaler med 

tyngre transporter, samt specifika stråk med speciella behov. 

 

3.8 Anslutningsvägar på icke statligt vägnät 

I ett tidigt skede av arbetet med identifiering av anslutningsvägar som berör kommunala 

gator/vägar har dialog skett med SKL. I januari 2015 genomfördes ett seminarier i SKL:s 

regi där ett 50-tal kommuner och hamnar deltog. På detta seminarier informerade 

Trafikverket om det fortsatta arbete med att identifiera dels ett utpekat vägnät för tyngre 

fordon, dels om att identifiera s.k. anslutningsvägar mellan statlig väg och hamnar eller 

kombiterminaler där tyngre gods hanteras. 

Trafikverket har i ett första skede identifierat förslag på anslutningsvägar från statlig väg 

till hamn eller kombiterminal. I de flesta fall berör anslutningsvägarna det kommunala 

gator/vägnätet men även i vissa fall delar av det statliga vägnätet. Kontakter och 

samarbetsforum finns etablerat sedan lång tid mellan Trafikverket och kommunerna. I 

dessa samarbetsforum har dialog skett med berörda kommuner. I vissa fall har även 

dialog förts med respektive hamn eller kombiterminal. I detta skede har inga beslut 

tagits utan får mer ses som förslag på anslutningsvägar för vidare dialog och analys av 

dess lämplighet. 

Utpekade hamnar och kombiterminaler 

I arbetet med att identifiera hamnar och kombiterminaler har statistik över tyngre 

godsflöden använts, men även den lokala kännedomen som finns regionalt på 

trafikverket. I bilaga 2 redovisas en sammanställning av vilka hamnar och 

kombiterminaler som har hanterats i detta uppdrag. Listan över hamnar och 

kombiterminaler kan förändras i takt med att ny kunskap om tyngre godsflöden 

tillkommer.  

  



32 
 

4. Förutsättningar för tyngre transporter på det 
allmänna vägnätet 

I en analys av förutsättningarna för att vägsystemet ska klara fordonsvikter på upp emot 

74 ton behöver de tekniska egenskaperna, främst i form av bärighet, för systemets 

förmåga att klara den ökade belastningen analyseras. Det innebär att en utgångspunkt 

är att den grundläggande funktionaliteten på vägnätet bibehålls även i framtiden, 

förutsättningarna för det beskrivs inom ramen för inriktningsplaneringen. Det är även 

viktigt att belysa det ramverk gällande förutsättningar och regelverk som den framtida 

trafikeringen förväntas ske inom. Det gäller i detta fall framförallt fordonskrav och 

kontrollsystem, vilka syftar till att bibehålla en hög säkerhetsstandard för såväl 

fordonets egenskaper som för infrastrukturens framtida funktionalitet.  

Större delen av vägarna kommer att klara belastningen från fordonståg med en 

bruttovikt på upp emot 74 ton på ett relativt bra sätt, givet att axeltrycken inte ökar. 

Detta gäller framförallt de mer högtrafikerade delarna av vägnätet med robustare 

vägkonstruktioner som klarar den högre totala belastningen. De lägre trafikerade 

delarna med svagare vägkonstruktioner kommer att påverkas i högre utsträckning med 

ett högre slitage som följd. Den begränsande faktorn på kort sikt för fordonståg på upp 

emot 74 ton på vägnätet är de broar som inte kan upplåtas för BK4.  

Inom ramen för detta uppdrag har bristanalyser genomförts med avseende på hur det 

statliga vägnätet kommer att belastningarna från fordon med en bruttovikt på upp emot 

74 ton. Den har genomförts för hela det statliga vägnätet och en mycket begränsad del av 

det icke statliga vägnätet via en pilotstudie som genomfördes i samarbete med Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL). Det har även gjorts bedömningar hur stor kostnaden 

skulle vara att åtgärda dessa brister och upplåta ett vägnät för BK4. Bedömningen utgår 

från en schablonmässig uppskattning av åtgärdskostnaden för att åtgärda och säkra 

framkomligheten. En bristanalys har genomförts för broarna på hela det statliga BK1- 

vägnätet och för vägkonstruktionerna är det framförallt de belagda vägarna som 

analyserats. Analyserna presenteras nedan uppdelat på vägar respektive broar på det 

statliga vägnätet, slutligen redovisas en pilotstudie på anslutningsvägar på icke statligt 

vägnät.  

 

4.1 Effekter av tyngre fordon på det statliga vägnätet 

Det svenska vägnätet är uppbyggt under en mycket lång period och består av en mängd 

olika typer av konstruktioner. Vägnätet består av allt från vägar med välbyggda 

konstruktioner med moderna dimensioneringsprinciper från 1990 - talet till helt 

obyggda vägar som nästan kan betraktas som asfalterade ”kostigar” med lokala 

konstruktioner efter de förutsättningar som fanns tillgängliga vid den tidpunkten de 

byggdes. Den tillåtna bruttovikten på vägnätet har sedan successivt ökat genom åren 

som en följd av en naturlig samhällsutveckling. Det har främst handlat om samhällets- 

och främst näringslivets behov av effektivare transporter, samt att den tekniska 

utvecklingen bidragit med fordon som klarar allt tyngre belastning.  
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Utvecklingen av den högsta tillåtna bruttovikten på vägnätet har gått från cirka 10 ton i 

början på 1900-talet till dagens 64 ton för BK1. Den första bruttoviktstabellen infördes i 

Sverige redan år 1952 den största tillåtna bruttovikten var då 33,5 ton. Därefter skedde 

en stegvis höjning av den tillåtna bruttovikten som i princip motsvarar dagens 

bärighetsklasser. Den senaste större ändringen genomfördes 1993 då det beslutades om 

dagens bruttoviktskurva för BK1 (60 ton)8. 

 1968 höjdes vikten till 37,5 ton, vilket motsvarar dagens BK3. 

 1974 infördes ytterligare en tabell med högst 51,4 ton, vilket motsvarar dagens 

BK2. 

 1990 infördes beteckningen ”bärighetsklass” och en ny tabell, bärighetsklass 1 

(BK1) med högsta vikt 56 ton. 

 1993 ändrades den högsta tillåtna bruttovikten på BK1-vägar till 60 ton. 

 2015 ändrades den högsta tillåtna bruttovikten på BK1- vägar till 64 ton, vilket 

motsvarar dagens BK1.  

 

En stor del av det statliga svenska vägnätet består av obyggda vägar med mindre starka 

vägkonstruktioner som inte är byggda för dagens trafikbelastning. Majoriteten av 

vägnätet är byggt före vägnätet dimensionerades för BK 3 (37,5 ton) och över 80 procent 

av vägnätet är byggt före införandet av BK 1 (56/60 ton) på 1990- talet. Majoriteten av 

vägarna är därmed inte ursprungligen byggda för att tåla belastningen från dagens 

trafik. Konsekvenserna av det är att slitaget av tung trafik är betydande på vissa sträckor 

och under vissa perioder finns det även bärighetsrestriktioner på vägnätet för att skydda 

de allra svagaste vägarna.  

I anslutning till införandet av BK 1 påbörjades en bärighetssatsning under slutet på 1980 

– talet för att stärka upp de för näringslivet viktigaste vägarna. Det var framförallt en 

satsning på broar men den har även inneburit att vissa delar av vägnätet med en stor 

andel tung trafik har förstärkts med bärighetsmedel genom åren. Det är dock en liten 

andel av totala vägnätet som förstärkts och därför finns det omfattande bärighetsbrister 

kvar på vägnätet i förhållande till dagens trafikering. Bärighetssatsningen i gällande 

planperiod är på 15 miljarder kronor och går i huvudsak till följande:  

• Bärighetshöjning av broar till BK1 på utpekade viktiga näringslivsvägar. 

Broarna ska ha full bärighet för den tunga trafiken.  

• Bärighetshöjning till BK1 på vägar med permanenta 

bärighetsnedsättningar på utpekade viktiga näringslivsvägar.  

• Anpassning av vägar till dagens laster (till BK1). En del viktiga 

näringslivsvägar är inte konstruerade för att klara belastningen av den 

trafik som går på vägen idag och har därför stora förstärkningsbehov.  

• Tjälsäkring på utpekade viktiga näringslivsvägar. Viktiga näringslivsvägar 

ska ha full bärighet året runt, det vill säga de ska ha BK1 och restriktioner 

under tjällossningen ska inte behöva tillämpas ett normalt år.  

                                                           
8 Viktbegreppen som också definieras i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och 

som är centrala i detta sammanhang är axeltryck, boggi, boggitryck, bruttovikt på 

fordon, trippelaxel och trippelaxeltryck.  
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• Högre bärighet (BK1+) på ett utpekat vägnät för längre och tyngre 

transporter. Möjligheten att framföra längre och tyngre transporter på ett 

utpekat vägnät.  

• Flexibilitet inför ökande antal specialdispenser för extra tunga 

transporter, som näringslivet önskar köra på vissa länkar utanför 

huvudvägnätet. 

• Riskreducerande åtgärder i transportsystemet. Förbättringsåtgärder 

genomförs för att minska riskerna för större störningar i 

transportsystemet främst utifrån klimatförändringar och ökad sårbarhet.  

 

Det finns dock fortfarande omfattande problem på vägnätet för att klara belastningen 

från dagens trafik. Det visar sig bland annat i form av ett onormalt högt slitage och högre 

underhållskostnader än normalt. Vissa vägsträckor är så svaga att tillfälliga 

bärighetsrestriktioner eller avstängningar måste tillämpas för att skydda infrastrukturen 

från allvarliga skador. Det sker främst vid tjällossning och större nederbördsmängder 

framförallt höstregn. Enligt många bedömare av framtida klimatscenarios kommer 

dessa problem sannolikt att öka i framtiden. Bedömningen är att det kommer bli en 

högre förekomst av extremväder och fler nollgenomgångar (tö-frys-perioder). Förändrat 

klimat tillsammans med ökade godsflöden kommer därför sannolikt bidra till större 

bärighetsbehov i framtiden.  

 

4.2 Konsekvenser av tyngre transporter på vägnätet 

Om utgångspunkten är den att efterfrågan på tyngre godstransporter är konstant och att 

de maximala axellasterna förblir oförändrade innebär en ökad bruttovikt på 

fordonstågen att: 

• Ökad totallast innebär ökad belastning långt ned i geotekniska konstruktioner. 

• Ökad totallast innebär ökade dynamiska krafter och ökad påverkan i 

vägkonstruktionerna p.g.a. ojämnheter på vägytan.  

• Ökad totallast innebär fler axlar per tungt fordon vilket påverkar nedbrytning kopplat 

till tidsberoende materialegenskaper, t.ex. viskoelasticitet9 i asfalt och inverkan av 

vatten i fin- och mellankorniga jordar. 

• Ökad totallast innebär färre totalt antal axlar på vägnätet när ett antal styr- och 

drivaxlar försvinner, vilket i sin tur reducerar nedbrytningen av vägar om 

tidsberoende effekter försummas.  

 

Det finns således både positiva och negativa effekter av längre och tyngre fordon. Figur 7 

nedan illustrerar hur ett 74 tons fordon kan se ut och hur laster fördelas och överlagras i 

vägkroppen och undergrunden. Figuren indikerar att förutom fler axlar per fordon så 

kan även problem uppkomma genom en ökad belastning av en högre andel trippel-

boggie, där lasterna överlagras på ett större djup i jämförelse med dubbel-boggie. För 

                                                           
9 I viskoelastiska material består deformationen av både viskösa och en elastiska 
komponenter där de viskösa leder till kvarstående deformationer som över tid till del 
återtas av de elastiska komponenterna. 
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överbyggnader med tjocka och styva asfaltlager bidrar asfaltens bärande förmåga till att 

laster överlagras högt upp i vägkroppen, vilket är en positiv egenskap. Tunna 

beläggningar bär inte last på samma sätt utan underliggande obundna 

överbyggnadsmaterial får en större roll i lastspridningen. Den streckade linjen i figuren 

nedan indikerar en nivå med material med avvikande geotekniska egenskaper. Det kan 

röra sig om geotekniska åtgärder, grundvattenyta, utskiftning av lös jord eller trummor.  

Normalt sett är påkänningar av trafiklast djupare ned i underbyggnad och undergrund 

låga i jämförelse med egenvikter. 

 

Figur 7. Principiell fördelning av last på tunn överbyggnad (skrafferad) ned i undergrunden enligt 

2:1-principen med överlagring av påkänningar som följd. 

 

Den negativa påverkan på vägkonstruktioner kommer sannolikt främst ske via 

tidsberoende dynamiska effekter på nedbrytningen, som beror på antalet axlar på 

fordonet och hur tätt och hårt de belastar en viss yta.  

Tidsberoende effekter hos materialegenskaper, d.v.s. där egenskaperna påverkas av när 

och hur belastningar äger rum, är viktiga att ta hänsyn till i diskussionen om effekterna 

av att ha fler axlar på samma fordon. Alla som hällt sirap ur en flaska har stött på 

fenomenet och insett att tiden spelar roll. Bindemedlet i asfalt, bitumen, har liknande 

egenskaper som sirap. Detta skapar följsamhet mot långsamma rörelser i samband med 

t.ex. tjäle men ger samtidigt hög styvhet vid snabb belastning av trafik. Tyvärr finns en 

viss andel av följsamheten kvar även vid trafikbelastning som leder till kvarstående 

deformationer som varar så pass lång tid att nästa axel hinner passera. Nedan illustreras 

hur flera lika stora belastningar (streckade) leder till överlagrade töjningar (heldragen). 

Just denna form på töjningen uppkommer typiskt i tvärriktningen i underkant asfalt 

mitt under hjulen.  
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Figur 8.  Effekter av multipla axlar. Töjning från en axel indikeras med streckad linje medan resulterande 
superpositionerad töjning från flera axlar indikeras med heldragen linje. 

 

De tidsberoende effekterna har påverkan på hela vägnätet av varierande art. På de mer 

högtrafikerade delarna med bättre vägkonstruktioner, inklusive avvattning, påverkar det 

framförallt nedbrytningshastigheten. Det lägre trafikerade vägnätet där det finns 

svagare vägkonstruktioner och sämre jordförhållanden skulle det mycket oturliga 

omständigheter kunna bidra till att förstöra en väg vid ett fåtal överfarter av tyngre 

fordon.  

Påverkan på geotekniska konstruktioner från en ökad totallast till 74 ton kommer 

framför allt att ske på vägar med tunn eller mjuk överbyggnad och/eller svag 

undergrund. Med svag undergrund avses i första hand torv och lera. Även tjälfarliga 

jordar, d.v.s. s.k. siltjordar, får en nedsatt bärighet under tjällossningsperioder. 

Problemen hos vägar som går på de tjälfarliga jordarna är säsongsberoende och den 

främsta problematiken uppstår under tjällossningsperioden. De flesta av ovanstående 

vägar, som går på låg bank eller i skärning uppvisar redan idag tecken på 

bärighetsproblem. Med ökad last kommer nedbrytningen att accelerera, vilket gör att 

livslängden på dessa vägar kommer att förkortas. I extrema fall riskerar den ökade 

totallasten att helt förstöra vägar. 

 

4.3 Dimensionerings principer 

Införandet av 74 ton bedöms påverka framtida val av underhållsåtgärder på det vägnät 

som Trafikverket kommer att upplåta för de högre fordonsvikterna. Det finns i dagsläget 

osäkerheter kring hur stor den påverkan de nedbrytande effekterna kommer att ha på 

vägkonstruktionen på kort- och lång sikt, vilket beror på flera faktorer som beskrivits 

ovan. Det gäller såväl det vetenskapliga kunskapsläget om nedbrytande effekter, som de 

förutsättningar under vilket vägnätet kommer att upplåtas i framtiden.  

Vid nybyggnation av vägar är riktlinjerna att en trafikanalys bör genomföras för 

lågtrafikerade vägar, och medeltrafikerade vägar med en stor andel tung trafik. I vissa 

fall kan det påverka dimensioneringen av vägen, exempelvis skulle en s.k. 

”timmerränna”, där majoriteten av de tunga fordonen består av timmertransportfordon, 

kunna innebära att en justeringar uppåt av de dimensionerande standardaxlarna 

behöver tillämpas enligt beskrivning i det styrande dokumentet TRVK Väg. 
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Hur framtida underhållsåtgärder påverkas beror framförallt på de förutsättningar som 

vägnätet kommer att upplåtas på i framtiden. Under förutsättning att svaga partier på 

vägen förstärks och det finns relevanta krav på däckkonfigurationer kommer sannolikt 

förändringen för hur underhållsåtgärder dimensioneras bli relativt liten. Framtida 

dimensionering av underhållsåtgärder påverkas sannolikt något mer än vid 

nybyggnation då undergrunden oftast inte håller samma kvalitet. För att vägen ska klara 

samma belastning som vid nybyggnation krävs något större åtgärder. Innebär i 

praktiken smärre justeringar av tjockleken i de övre delarna av terrassen och de bundna 

lagren (beläggning), beroende på mängden tyngre trafik. I vissa fall kan det även 

innebära att val av beläggning kan förändras vilket påverkar framtida egenskaper.  

Det mer troliga och oftast samhällsekonomiskt motiverade scenariot är att vägarna 

kommer att förstärkas när underhållsåtgärderna faller ut naturligt10. Ett sådant scenario 

kommer att bidra till kortare underhållsintervall och ett ökat årligt underhållsbehov 

framöver, vilket är det scenario som beskrivs nedan. Andra tillkommande 

underhållsåtgärder bedöms främst vara relaterade till bärighetsrelaterade skador i 

vägkroppen. Vilka underhållsåtgärder som kommer att erfordras kommer att variera 

beroende om det utpekade vägnätet är hög, mellan eller- lågtrafikerat. Det största 

behovet för översyn av dimensioneringsprinciper för underhållsåtgärder återfinns 

främst för de låg- och mellantrafikerade vägarna.  

Högtrafikerade vägar är typiska normalbyggda europa- och riksvägar med högre 

trafikering inklusive vägar i storstadsområden. Vid mer än cirka 4000 fordon per dygn 

per körfält och stor andel tung trafik är spårbildning i bundna lager och 

dubbdäcksslitage avgörande för vilket beläggningsunderhåll som behövs. Dessa vägar 

utgör endast en mycket begränsad del av den totala längden på statliga vägnätet men 

står samtidigt för ungefär en fjärdedel av trafikarbetet. Generellt är dessa vägar väl 

byggda, särskilt motorvägar som har stora krav på jämnhet. Det finns dessutom goda 

skäl att nämna att fordon med möjlighet att ta en högre nyttolast transporterar samma 

godsmängd kommer antalet fordon att minska, och därmed antalet styr- och drivaxlar, 

vilket inverkar positivt på nedbrytningen.  

Medeltrafikerade vägar är typiskt normalbyggda riks- och länsvägar (inkluderar också 

några europavägar i norr). Dessa vägar är i regel väl byggda men har ibland svagare 

partier. Vid ca 400-4000 fordon per dygn per körfält existerar ett flertal olika typer av 

nedbrytningsmekanismer som beroende på omständigheterna kan bli avgörande för 

vilka underhållsbehov som uppstår. Spårbildning och sprickbildning är dominerande 

nedbrytningsmekanismer. Deformationer i vägens ytterkant är vanliga, t.ex. kanthäng 

(nedtryckt vägren). Tung trafik spelar stor roll för nedbrytningen och vid nybyggnad 

styrs tjockleken på asfalten av ett kriterium kopplat till sprickbildning och total 

överbyggnadens tjocklek kopplat till deformationer på terrassytan (som ger upphov till 

spår).  

Lågtrafikerade vägar är typiska sekundära- och tertiära länsvägar ofta obyggda med 

dålig bärighet. Dessa vägar kan ha så lite som 45 mm asfalt enligt nuvarande regelverk 

och en stor andel är byggda före moderna regelverk. Det innebär att flera är tunt byggda 

och har lokala, naturliga jordar nära vägytan. Problem kopplade till klimat (tjäle) och 

                                                           
10 De flesta vägavsnitt behöver inte omedelbar förstärkning, bedöms från fall till fall på 
basis av samhällsekonomiska principer. 



38 
 

ålder/beständighet tenderar att begränsa livslängden och föranleda underhållsåtgärder 

men tung trafik ger också upphov till skador. Beläggningen är i regel tunn på dessa vägar 

är dess lastspridande förmåga är klart begränsad och därmed utsätts de obundna lagren 

i vägöverbyggnaden för stora påkänningar. Tunga fordon kan med ett fåtal överfarter 

med överlast utmatta beläggningen som då uppvisar krackelering11 eller i värsta fall 

knäcka vägen. Ofta spelar tjällossning och dålig avvattning in i nedbrytningen. 

Deformationer i vägens ytterkant är vanliga, t.ex. kanthäng (nedtryckt vägren). Redan 

idag går tung trafik på dessa vägar och effekterna av tung trafik syns tydligt. Mot 

bakgrund av de i föregående avsnitt nämnda tidsberoende effekterna i obundna material 

med mycket vatten är det här de stora osäkerheterna ligger.  

Sammanfattningsvis ger högre fordonsvikter och en större andel trippel-boggie att 

undergrunden och geotekniska konstruktioner kommer att utsättas för större laster 

jämfört med idag. Omfattningen i ökningen av skadorna är mycket osäker men 

konsekvenserna kan bli stora på svaga punkter. Konsekvenserna för lågtrafikerade 

vägnätet däremot kan bli stora. Konsekvenserna för lågtrafikerade vägnätet däremot kan 

bli stora. Med förändrade laster kan tillståndsutvecklingen på dessa vägavsnitt snabbt 

försämras. Detta kommer i sin tur påverka underhållskostnaderna i framtiden och med 

stor sannolikhet framkomligheten. Trafikverket arbetar även med att kontinuerlig 

uppgradera andra delar av anläggningen i vägsystemet vid naturliga utbyten, exempelvis 

vägutrustningen. Ett upplåtande av ett vägnät för fordon på upp emot 74 ton kommer 

därför med stor sannolikhet bidra till ett behov av uppgradering av vissa komponenter.  

 

4.4 Analys av det statliga vägnätet 

En analys av vägarnas förmåga att klara belastningen från fordon med fordonsvikter på 

upp emot 74 ton har genomförts inom ramen för uppdraget. I princip har samtliga 

statliga vägar inkluderats och en mycket begränsad pilotstudie för anslutningsvägar på 

icke statligt vägnät har genomförts i samverkan med ett fåtal kommuner.  

Den metodik som används i analysen baseras främst på empiriska analyser för det 

belagda vägarna där onormalt snabb nedbrytning identifierats. De identifierade 

bristerna bedöms därefter och justeras på basis av den expertkunskap de 

underhållsansvariga har om det aktuella området. Även om stora delar av vägnätet är 

klassat som BK1 idag är inte alla vägar på detta vägnät i grunden konstruerade för att 

klara den belastningen. Bärighetsbristerna visar sig främst i form av en snabbare 

nedbrytning än normalt vilket ger kortare livslängder än normalt. De allra svagaste 

vägarna skyddas av bärighetsrestriktioner under vissa tidsperioder under året, 

framförallt under tjällossningen.    

I ett första skede identifieras sträckor på vägnätet som inte klarar dagens belastning av 

tunga transporter. Det innebär att vägarna uppvisar svagheter och snabbare 

nedbrytningsmönster relaterat till den historiska trafikeringen. Vägsträckorna genom att 

söka ut svaga sträckor som uppvisar en snabbare utveckling av ojämnheter än vad som 

är normalt, samt redan utpekade svaga sträckor. Detta underlag kompletteras med svaga 

sträckor som inte finns med i underlaget och kvalitetssäkras därefter av de som har lokal 

                                                           
11 fina sprickor i krokodilmönster 
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kännedom om de aktuella vägarna. De kompletterar även materialet med partier med 

potentiella brister vid en upplåtelse av vägnätet för 74 ton.  

Nedan presenteras metodiken för bärighetsbristanalysen mer ingående.  

 

 Bärighetsbrister analyseras fram från Trafikverkets managementsystem för 

belagda vägar PMS (Pavement Management System). Där identifieras 

bärighetsbrister på det belagda vägnätet., där tröskelvärden ser olika ut 

beroende på vägens egenskaper och trafikering: 

 

- Onormalt snabb spårdjupsutveckling orsakad av tung trafik, dvs. 

ojämnheter i tvärled12. 

- Onormalt snabb utveckling av IRI, dvs. ojämnheter i längsled.  

- Brister relaterade till vägens kantdjup som kan vara relaterade till 

generella bärighetsbrister men kan också påvisa potentiellt svaga 

vägkanter. 

- Svaga vägar med förekomst av årstidsrelaterade 

bärighetsrestriktioner.  

 

 

 Expertbedömning av underhållsansvariga för vägarna där en översyn av de 

utpekade bristerna genomförs:  

 

- Kvalitetsbedömning av de identifierade bristerna, dvs. en 

bedömning om de identifierade bristerna beror på 

bärighetsrelaterade orsaker.  

- En översyn och bedömning om de identifierade bristerna behöver 

kompletteras på basis av den lokalkännedom de har om vägnätet.  

 

 

 En bedömning av bärighetsbristerna på grusvägarna baserat på historisk data på 

tjälrestriktioner och expertbedömningar.  

De uppskattade bristerna som ligger till grund för de uppskattade åtgärdskostnaderna är 

i de flesta fall något större än den som faller ut från managementsystemen. Vid en hög 

frekvens av briststräckor bedöms det vara rationellt att åtgärda även kringliggande 

sträckor då de annars faller ut i ett senare skede. I vissa extrema fall kan stora delar av 

vägen behöva åtgärdas för att komma tillrätta med bärighetsproblemen. En mer generell 

uppskattning ligger till grund för behoven på grusvägarna, då inga tillståndmätningar 

finns att tillgå. Historiska data över bärighetsrestriktioner restriktioner visar att cirka en 

tredjedel av grusvägnätet uppvisar brister under vissa tider på året, tjälperioder och 

perioder med kraftig nederbörd. Under resterande tid på året är bedömningen att större 

delen av grusvägnätet kan belastas med tung trafik utan större påverkan. Grusvägar är 

enklare att reparera och hantera rent åtgärdsmässigt vid en eventuellt hårdare 

belastning kortare tidpunkter och därför har endast en delmängd av behoven de totala 

behoven tagits upp som bärighetsbrister.  

                                                           
12 Ett kriterium för spårbottenavstånd används för att identifiera spårutveckling baserat 
på tung trafik. 
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De behov som redovisas nedan är därför främst relaterade till det belagda vägnätet då 

det är där problemen framkomlighet och åtgärdskostnader är som störst. Kostnaderna 

för att åtgärda bristerna är baserat på schabloner från Trafikverkets riktlinje 

Vägutformning och inriktning av åtgärder som utförs med medel från 

bärighetsanslaget (BAR)13 som ger en vägledning för val av bärighetsåtgärd för olika 

typer av vägar. Riktlinjen har varit en utgångspunkt för kostnadsbedömningen, men 

avvikelser har gjorts om det bedöms vara nödvändigt. Resultaten för det belagda 

vägnätet presenteras på en övergripande nivå i tabell 1 nedan.  

 

          Brister 

Vägnät 

 Totalt antal 

kilometer 

Bedömd 

åtgärdsbrist i 

antal kilometer 

Procentuell 

andel brist 

Bedömd 

åtgärdskostnad 

Totalt 98 500 km 10 400 km 10.6  % 16 miljarder 

BK1 94 100 km 10 000 km 10.1 % 15.4 miljarder 

Strategiskt 

utpekat 

59 100 km  7 200 km 7.3  % 12 miljarder 

Tabell 1. Sammanställning av bärighetsbrister för vägkonstruktioner och kostnader 

för att åtgärda dessa. 

I tabell 1 framgår det att det förekommer bärighetsbrister på strax över 10.5 procent av 

det statliga belagda vägnätet med en uppskattad åtgärdskostnad på cirka 16 mdkr. Det 

statliga BK1 vägnätet innefattar strax över 95 procent av de totala statliga vägnätet och 

åtgärdsbehoven på det vägnätet ligger på omkring 15. 4 mdkr.  

Det strategiskt utpekade vägnätet för tyngre transporter är cirka 5 900 mil långt, vilket 

motsvarar ungefär 60 procent av det statliga vägnätet. I förhållande till längden 

uppvisar det strategiska vägnätet något större bärighetsrelaterade brister än det övriga 

vägnätet. Upp emot 70 procent av de uppskattade bristerna och cirka 75 procent, 12 

mdkr, av de totala åtgärdsbehoven återfinns på det strategiska vägnätet. Det beror 

sannolikt främst på att det historiskt sett redan trafikerats av tyngre trafik och därmed 

har bristerna i vägkonstruktionen redan framkommit. Dessutom blir 

åtgärdskostnaderna större som en följd av att det generellt är högre belastade vägar som 

kräver större åtgärder för att uppnå samma funktion.  

Analysen som genomförts påvisar att det finns stora åtgärdsbehov relaterade till 

bärighet på vägnätet för den trafik som redan trafikerar vägnätet idag. De vägar som inte 

klarar dagens belastning kommer naturligen inte heller att klara en tyngre belastning i 

framtiden. De bärighetsbrister som redovisats ovan kommer således att gälla även för en 

ny bärighetsklass.  

De partiella effekterna av att gå från dagens BK 1 till en ny bärighetsklass med en högre 

tillåten bruttovikt (74 ton) är svåra att bedöma. Anledningen är framförallt att det finns 

                                                           
13 TDOK 2014:0705 
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relativt litet empiriskt underlag. De viktigaste teoretiska aspekterna som berör de 

mekanismer som påverkar vägkonstruktionen har redovisats ovan. En av slutsatserna 

var att det principiellt var främst de lägre trafikerade delarna av vägnätet som påverkas 

av den tyngre belastningen, samt det medeltrafikerade vägnätet med en högre andel 

tung trafik med äldre- och svagare vägkonstruktioner.  

På basis av ovanstående är bedömningen att det främst är ökat vägslitage och risk för 

sönderkörningar och brott på det lägre trafikerade vägnätet som är den största effekten 

på vägnätet, givet att inga förstärkningar genomförs. Det innebär i praktiken ökade 

underhållskostnader och betydligt längre och frekventare bärighetsrestriktioner jämfört 

med idag, främst på de lägre trafikerade delarna av vägnätet. Det kommer även innebära 

nya dimensioneringsprinciper som kommer bidra till något ökade åtgärdskostnader.  

En mycket grov bedömning av de ökade åtgärdskostnaderna som direkt kan relateras till 

ett införande av 74 ton är att de ligger på upp emot 5 mdkr för hela BK1- vägnätet och 

upp emot 4 mdkr för det strategiskt utpekade vägnätet för tyngre transporter. Det finns 

en stor grad av osäkerhet i de uppskattade kostnaderna. Det är i grunden inga nya 

bärighetsrelaterade brister på vägnätet som har identifierats, utan snarare att de svagare 

delarna påverkas i snabbare eller allvarligare jämfört vid dagens belastning. 

Utgångspunkten för bedömningen är vilka åtgärder som krävs för att bibehålla dagens 

framkomlighet på vägnätet med mindre risk för ett ökat vägslitage. 

 

4.5 Effekter av tyngre fordon på det statliga brobeståndet 

I infrastrukturen är det i första hand broarna som utgör en begränsning för att tillåta 

högre axel- och bruttovikter. Det statliga brobeståndet består av allt från moderna 

välbyggda broar enligt dagens regelverk till broar byggda på 1800-talet.  Det finns också 

några broar som är byggda på 1700-talet. 

De allt tyngre fordonen på våra vägar ökar påkänningarna på broarna. Detta gäller 

främst de äldre broarna där beständighetsproblem kan uppstå. För äldre stålbroar finns 

också en utmattningsproblematik som kan ge allvarligare konsekvenser. 

Historiskt finns det fortfarande en bärighetsproblematik på brobeståndet från den 

höjning av axel-, boggi- och trippeltryck samt bruttovikt som genomfördes på 1990-talet. 

På de viktigaste vägarna för näringslivets transporter finns det fortfarande 54 broar som 

bara är upplåtna för BK2 och på det övriga vägnätet finns det 208 broar som bara är 

upplåtna för BK2. 
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4.6 Konsekvenser av tyngre belastning på broar 

Trafikverkets brobestånd består till: 

 A: 11 % av broar byggda före 1940-talet 

B: 41 % av broar byggda under 1940 – 1975 

C: 15 % av broar byggda 1976 – 1990 

D: 33 % av broar byggda efter 1990. 

 

Broarna i grupp A ovan är byggda med en mycket mindre trafiklast, men har kunnat 

räknas upp i takt med att kunskapen om material ökat. Många av dessa broar är också 

förstärkta, speciellt under 1980- och 1990-talet. I samband med vägväsendets 

förstatligande infördes nya tyngre trafiklastbestämmelser och utformningen 

standardiserades vilket innebär att broarna i grupp B har betydligt större förutsättningar 

att klara tyngre fordon. Detta gäller speciellt för våra många mindre broar. För broarna i 

grupp C har lastförutsättningarna för broar med större spännvidder ökats samtidigt som 

beständighetsproblematiken började uppmärksammas mer. Broarna i grupp D är 

beräknade enligt dagens moderna dimensioneringsfilosofi och har såväl bättre bärighet, 

bättre beständighet och bättre utmattningshållfasthet. 

Bärigheten för en bro bestäms genom att en bärighetsberäkning utförs och att hänsyn 

tas till brons tillstånd. För vägbroar uttrycks bärigheten som en tillåten trafiklast med 

angivande av ett värde på axeltryck (A) och ett värde på boggitryck (B).  

För vägbroar görs bärighetsberäkningen med typfordon som ska representera verkliga 

fordon. Dessa typfordon togs ursprungligen fram i samband med bärighetssatsningen på 

1980-talet. Utgångspunkten från början var från nio olika fordon som benämndes a till 

och med i. Dessa utökades senare i två steg med tre typfordon (j, k och l) för att 2009 

kompletteras med ytterligare två (m och n). Det dimensionerande axeltrycket (A) och 

boggitrycket (B) tas sedan fram baserat på typfordonen (a till och med n). Vid 

bestämningen av de tillåtna axel- (A) och boggitrycken (B) tillämpas också de regler och 

säkerhetsprinciper som gäller för dimensionering av exempelvis byggnader. För varje 

bro på det statliga vägnätet är således brons bärighet bestämd och ett värde för axeltryck 

(A) och boggitryck (B) angivet. I samband med bärighetssatsningen på 1980-talet 

gjordes bärighetsberäkningar för alla de existerande broarna. Individuella beräkningar 

för varje bro gjordes för broarna som var byggda före andra världskriget. För övriga 

broar gjordes mer schablonartade beräkningar eftersom dessa broar dimensionerats för 

betydligt högre laster. 

Med hjälp av fordonen b till och med i kan även en brotabell för bruttovikt skapas. 

Denna tabell är sedan underlag för framtagande av en legal bruttoviktstabell. Då B ges 

värdet 18 ton överensstämmer brotabellen i princip med bruttoviktstabellen för BK1 

(Trafikförordningens bilaga 1). 

 

4.7 Analys av förutsättningarna för broarna på det statliga vägnätet 

För att brokurvan ska ge möjlighet till en bruttovikt för fordon och fordonståg på 74 ton 

med bibehållen totallängd på fordonstågen behöver B ges värdet 21 ton. Det bör noteras 

att detta även gäller för avstånd mellan axelgrupper som är betydligt kortare än 20 m. 
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Broar som har tillåten trafiklast med ett B-värde som är lägre än 21 ton måste således 

åtgärdas. 

I rapporten från 2014 identifierades ett vägnät som skulle kunna öppnas för 74 tons 

bruttovikt enligt de förslag till viktbestämmelse som fanns i rapporten. Detta vägnät 

omfattade väg E4, E6, E10, E18 och E20 samt delar av 40, 50, 55 och 56. På detta vägnät 

identifierades 9614 broar som behövde åtgärdas. 

Ytterligare analyser har visat att den bärighet som krävs för 74 ton bruttovikt kan sänkas 

från B = 22 ton till B = 21 ton, vilket medför att antalet broar minskar till 76. Ytterligare 

några broar har kunnat ges högre bärighet och några broar ingår i beslutade 

vägombyggnader. Detta innebär att 66 broar behöver åtgärdas på detta vägnät. Bedömd 

kostnad ingår i de kostnadsbedömningar som redovisas i tabell 2. 

Framtagande av broar som behöver åtgärdas har gjorts för varje län. Det är endast broar 

som uppfyller kraven för att upplåtas för BK1 som har utvärderats. Vid arbetet har 

utgångspunkten varit att broarna inte har några bärighetsnedsättande skador. Arbetet 

har bestått av att utifrån uppgifter i Trafikverkets broförvaltningssystem BaTMan 

bestämma vilka broar som kräver åtgärder samt att grovt bedöma kostnaderna för dessa 

åtgärder.  

Broar som har B-värdet 18, 19 eller 20 ton måste åtgärdas, eftersom ett B-värde på 21 

ton krävs för 74 tons bruttovikt. De broar, som uppfyller nedanstående villkor har dock 

kunnat undantas eftersom axel-, boggi- och trippeltryck inte höjs i jämförelse med BK1. 

 Enspannsbroar samt stenvalvsbroar och rörbroar i flera spann med A/B minst 

12/18, och största spännvidd högst 6,0 m. 

 Enspannsbroar samt stenvalvsbroar och rörbroar i flera spann med A/B minst 

12/19, och största spännvidd högst 6,8 m. 

 Enspannsbroar samt stenvalvsbroar och rörbroar i flera spann med A/B minst 

12/20, och största spännvidd högst 7,2 m. 

 

Utvärderingen visar att ca 1000 broar behöver åtgärdas för att kunna upplåtas för BK4.  

Uppskattningen av kostnaderna15 för att åtgärda dessa broar är baserad på grova 

antaganden, uppskattningen har gjorts genom att multiplicera broytan för respektive 

bro med en åtgärdskostnad som är: 

 25 kkr/m2 för nybyggnad av broar med mer än 300 m2 i broyta. 

 (47 – 0,075 multiplicerat med totala broytan) kkr/m2 för nybyggnad av broar 

med högst 300 m2 i broyta. För en bro med 200 m2 broyta blir kostnaden för 

nybyggnad 32 kkr/m2 och för en bro med 100 m2 broyta 39,5 kkr/m2. 

 60 % av värdena enligt punkt 1 eller 2 för förstärkningsåtgärder av broar med 

mer än 100 m2 broyta. 

                                                           
14 I rapporten angavs felaktigt antalet till 97. 
15Notera att trafikantkostnader, vägkostnader, rivningskostnader inte är medräknade. 
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 100 % av värdena enligt punkt 1 eller 2 för förstärkningsåtgärder av broar med 

högst 100 m2 broyta. 

 

Den högre kostnaden för broar med mindre broyta beror främst på att kostnaden för 

underbyggnad och grundläggning ska slås ut på en mindre yta. Detta gäller även 

etableringskostnader. Bedömd kostnad framgår av tabell 2. 

          Broar 

Vägnät 

 Totalt antal 

broar  

Antal broar som inte 

bedöms klara BK4 

Procentuell 

andel brist 

Bedömd 

åtgärdskostnad 

Totalt 15 803 1 337  8.5 % - 

BK1 15 442    976  6.3 % 9. 6 mdkr 

Strategiskt 

utpekat 

11 844    679 5.7 % 8.2  mdkr 

Tabell 2. Sammanställning av bärighetsbrister för brokonstruktioner och kostnader 

för att åtgärda dessa. 

 

4.8 Icke statligt vägnät 

Konsekvenserna för kommunernas anslutningsvägar mellan utpekade målpunkter och 

statligt vägnät har bedömts. Utpekade målpunkter kan vara t.ex. hamnar, stora 

omlastningscentraler eller tunga industrier. 

En begränsad pilotstudie har genomförts i samarbete med ett antal kommuner för att i 

första hand få en grov uppskattning om hur karaktären av behoven anslutningsvägar ser 

ut. Bedömningen har genomförts som kartstudier och en intervju med kommunala 

företrädare som ingått i pilotstudien.  

Resultaten från pilotstudien ger att de kommunala anslutningsvägarna generellt är 

korta, upp till ett par kilometer, och är redan idag anpassade för tung trafik. Sannolikt 

beror detta på att anslutningsvägarna lokaliserats med tanke på att tunga transporter 

ska kunna ta sig till och från målpunkter, eller att statliga vägnätet indelats med tanke 

på tillgänglighet till hamnar och terminaler. Den andel av det kommunala vägnätet som 

påverkas jämfört med dagen idag bedöms därför som liten.  

Sammanfattningsvis bedöms de ökade drift och underhållskostnaderna generellt sett 

som små. Lokalt kan dock konsekvenserna bli stora om broar behöver förstärkas. Inom 

ramen för pilotstudien har dock enstaka broar identifierats som behöver förstärkas, 

vilket måste tas med i beräkningen för hela kommunala vägnätet.  
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5. Kontrollsystem 

Regeringen anger i skälen för uppdraget att tyngre fordon inte får leda till att 

infrastrukturens långsiktiga värden och funktion riskeras. Vidare konstateras att en 

översyn av gällande regelverk för trafikering och att lösningar för en kostnadseffektiv 

kontroll av efterlevnaden behöver tas fram.  

Motivet till ett kontrollsystem för regelefterlevnad är att med en bättre kontroll och 

regelefterlevnad uppnås utöver minskad risk för nedbrytning av infrastrukturen i förtid, 

se bilaga 6 för en mer analytisk bedömning av konsekvenserna:  

 Ökad trafiksäkerhet då lagenliga axellaster och hastighetshållning ger bättre 

fordonsstabilitet och bromsegenskaper.  

 Kan minska risken för oseriös konkurrens från åkare som bryter mot 

regelverket.  

 Det ökar möjligheten att upplåta vägnät utöver statens vägar (kommuner och 

enskilda mm.) då trovärdigheten för att brutto och axelvikter inte överskrids 

ökar. Detta gäller speciellt anslutningsvägar från ett eventuellt statligt vägnät 

som är upplåtet för BK4 till hamnar, järnväg, terminaler, lager och industrier.  

 En striktare kontroll innebär mindre överlaster och mindre fordon framförs i 

mindre omfattning på vägar som inte klarar belastningen, vilket får stor 

inverkan på framtida slitage och underhållskostnader.  

 Intervjuer med chaufförer av de demonstrationsfordon som körts inom HCT-

programmet gav att de som övervakats har känt mindre press då de inte kan 

”tvingas” att köra med överlast. Detta har lett till en lugnare och mer 

säkerhetsprioriterande företagskultur.  

Det är två huvudsakliga frågeställningar som behöver belysas mer i detta sammanhang 

för att uppnå en kostnadseffektiv kontroll av efterlevnaden. Det ena frågan gäller hur ett 

gällande regelverk för trafikering bör vara utformat och vilken grundläggande 

information som krävs. Den andra viktiga delen att belysa är hur 

informationshanteringen ska utformas, och framförallt frågan kring datalagring och den 

personliga integriteten.    

 

5.1 Ett ramverk för framtida kontrollsystem  

I regeringsuppdraget som redovisades i augusti 2014 konstaterar Trafikverket att en 

ökad kontroll behövs för att säkerställa att de tyngre fordonen inte framförs på vägar och 

broar som inte klarar belastningen från den högre bruttovikten. Det grundar sig 

framförallt på internationella erfarenheter, där samtliga länder som upplåtet ett vägnät 

för HCT- fordon har någon form av kontrollsystem utom Finland.  
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Trafikverket beskrev i regeringsuppdraget 2014 kortfattat fyra olika alternativ för 

kontroll. 

 Alternativ 1. Egenkontroll med inrapportering av statistik 

 Alternativ 2. Egenkontroll med automatisk rapportering 

 Alternativ 3. Certifierat kontrollsystem med automatiskt rapportering 

 Alternativ 4. Infrastrukturbaserat kontrollsystem 

 

Trafikverket förordade alternativ 1 dvs. ett system för kontroll baserat på egenkontroll 

kombinerat med fortsatt användning av alternativ 4 dvs. en fortsättning av de 

BridgeWIM-mätningar (Bridge-Weigh-In-Motion) som sker idag. Där mäts både 

bruttovikten och axelvikten för varje passerande fordon med hjälp av en mätutrustning 

som monteras på en bro. Den informationen Trafikverket framförallt behöver för en 

effektiv förvaltning av infrastrukturen gäller fordonens: 

 Bruttovikt 

 Axelvikter 

 Hastighet 

 Position 

 Tidpunkt 

 Dragfordonets identitet 

 Fordonskonfiguration (alla efterfordons identitet)  

 Föraridentitet  

Tekniken för att mäta- och samla in denna information är i princip redan tillgänglig. 

Inom ramen för forsknings- och demonstrationsprogrammet High Capacity Transport 

bedrivs ett forskningsprojekt i en partsammansatt grupp av fordonstillverkare, 

Trafikverket, Transportstyrelsen, operatörer, varuägare och forskare. Syftet är att ta 

fram en kravspecifikation för ett egenkontrollbaserat ITK- system. Erfarenheter hittills i 

projektet är bl.a. att den tekniska informationen kan göras tillgänglig i enlighet med 

remote-FMS standarden16. Standarden som redan beslutats innehåller uppgifter om 

fordons-ID, förar-ID, position, datum och tid samt hastighet. Utöver detta behövs 

information om efterfordonens identitet (dvs. släp, trailer, dolly, link etc.), samt vikter 

(totalt och per axelgrupp). Det är dock möjligt att få in dessa på ett automatiserat sätt 

även om de inte ingår i standarden idag. Den informationen skulle kunna sammanställas 

med regelbundenhet av åkeriföretagen och skickas till Trafikverket. Uppgifter från Fleet-

Management-systemen skulle sparas hos åkeriföretagen, så kontroll av överträdelser av 

lastvikter, eller utnyttjande av fel vägnät skulle kunna genomföras med stickprov eller 

genom ett i förväg bestämt intervall. Erfarenheter från andra länder visade också på 

problem med överlaster och t ex. Nederländerna redovisade att upp emot 50 procent av 

nedbrytningen av vägnätet berodde på överlastade fordon. 

Trafikverkets förslag är ett framtida system som uppfyller de grundläggande kraven som 

beskrivits ovan med en tillräcklig hög kvalitet. Det förutsätter ett tekniskt system som 

uppfyller en väl definierad kvalitetsnivå som säkerställer att verksamhetsutövaren kan 

följa och registrera fordonens rörelser. I förslaget är utgångspunkten att de befintliga 

fleet-managementsystem som flertalet åkerier använder redan idag kan användas. 

Utöver dessa grundläggande krav kan verksamhetsutövaren ges möjlighet att utforma 

                                                           
16 Standard som möjliggör avläsning av fordonsparametrar via en extern server. 
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egenkontrollen efter sina egna förutsättningar. Det tekniska systemet i sig kan sannolikt 

också utformas på olika sätt vilket bör tillåtas för att kunna anpassas till verksamhetens 

förutsättningar och behov.  

Sammanfattningsvis är Trafikverkets bedömning att befintliga system kommer kunna 

leverera värden med tillräcklig precision för de relevanta storheterna som krävs för en 

effektiv kontroll av efterlevnaden. Det kommer krävas vissa anpassningar men den 

tekniska delen ska inte vara något hinder vid ett införande av ett egenkontrollsystem. 

Förslaget på egenkontroll hos verksamhetsutövaren bör kombineras med att någon 

myndighet ges bemyndigande att utöva tillsyn. Tillsynen bör då kunna genomföras så 

det säkerställs att verksamhetsutövaren har ett egenkontrollsystem och rutiner som ger 

förutsättningarna för att kunna leva upp till kraven samt att dokumentation, särskilt 

beträffande avvikelser från gällande regelverk kontrolleras med stickprov eller vid 

misstanke om upprepade regelbrott.   

Kontrollsystemet har också andra användningsområden såsom kontroll av 

dispensfordon och fordon med farligt gods (ADR-fordon). Synergier med den nu 

pågående vägslitageskatteutredningen finns och här sker ett samarbete mellan 

projekten. Systemet kan användas till att uppfylla kravet i EU-direktivet 96/53/EG om 

att medlemsstaterna ska kontrollera tunga fordon vikter från 2021.  

 

5.2 Rättsliga förutsättningar vid införande av ett kontrollsystem  

I arbetet med frågan om kontrollsystem har Trafikverket diskuterat de rättsliga 

förutsättningarna med Transportstyrelsen.  Trafikverket har då föreslagit att det ska 

införas någon form av tillståndsförfarande för att få framföra fordon med en bruttovikt 

upp till 74 ton på vissa delar av det allmänna vägnätet, samt att det bör kombineras med 

ett tillsynsförfarande för att kontrollera efterlevnaden av ett sådant regelverk. 

Transportstyrelsen har identifierat olika rättsliga förutsättningar gällande ett tillstånds- 

och tillsynsförfarande som behöver vara uppfyllda. Frågeställningar om rättsliga 

förutsättningar att tillåta fordon/fordonståg med en bruttovikt på upp till 74 ton att 

trafikera delar av det allmänna vägnätet redovisas i bilaga 5.  

Transportstyrelsen har i sin instruktion till huvuduppgift att svara för regelgivning, 

tillståndsprövning och tillsyn inom transportområdet. Godstransporter på väg kan 

utföras antingen i form av yrkesmässig trafik eller såsom transporter för egen räkning. 

Transportstyrelsen är behörig myndighet att utöva tillsyn över den som innehar tillstånd 

att bedriva yrkesmässig trafik. Sådan tillsyn ska avse att en tillståndshavare bedriver 

verksamheten i enlighet med yrkestrafiklagen och föreskrifter som har meddelats i 

anslutning till lagen. Detta allmänna tillståndsförfarande bedöms inte innebära ett 

bemyndigande att utfärda tillstånd och utöva tillsyn över ett tillstånd som avses i detta 

sammanhang. I den mån en Verksamhetsutövare inte bedriver yrkesmässig trafik utan 

transporterar gods för egen räkning, t.ex. firmafordon som transporterar egna 

produkter, så omfattas sådana transporter inte av det tillstånds- och tillsynsförfarandet 

som avser yrkesmässig trafik. 

Trafikverket har inte något motsvarande bemyndigande att meddela tillstånd eller utöva 

tillsyn i sin instruktion. Om ett särskilt tillståndsförfarande med tillhörande 

tillsynsförfarande ska införas behöver därför olika former av bemyndiganden införas i 
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lämpligt regelverk. De bemyndiganden som krävs gäller uttryckliga mandat för ansvarig 

myndighet att utfärda sådana tillstånd och utöva tillsyn över tillståndshavare, men även 

bemyndiganden att meddela föreskrifter gällande dessa förfaranden. Sådana 

bemyndiganden kan inte ges inom ramen för regelverket gällande bedrivandet av 

yrkesmässig trafik. Det bedöms lämpligare att överväga att ta in sådana bemyndiganden 

i trafikförordningen (1998:1276). 

Vid ett införande av ett tillstånds- och tillsynssystem kan det bli aktuellt att använda 

vägtrafikregistret för att få tillgång till behövliga uppgifter. Därmed går det inte att 

utesluta att ändringar behövs i lagen respektive förordningen om vägtrafikregister. Då 

det i detta sammanhang kan bli aktuellt med någon form av övervakningssystem, lagring 

av uppgifter och utbyte av information, behöver Datainspektionen involveras i form av 

prövningar enligt personuppgiftslagen (1998:204).  I nuläget har det inte varit möjligt 

att göra några djupare analyser i dessa delar. 

I trafikförordningen finns idag inga bemyndiganden för Transportstyrelsen att kräva 

särskilda tillstånd för visst nyttjande på väg eller att kunna utöva tillsyn över de som 

utför transporter på väg och i terräng. Kontroll av efterlevnaden av bestämmelserna i 

trafikförordningen åvilar Polismyndigheten.  

De bemyndiganden som idag finns i 4 kap. respektive 13 kap. 7 § i trafikförordningen 

innebär i huvudsak en möjlighet för Transportstyrelsen att utfärda föreskrifter i olika 

avseenden. Dessa befintliga bemyndiganden får tolkas så att de inte kan anses innefatta 

ett bemyndigande att meddela föreskrifter om krav och utformning av det föreslagna 

särskilda tillstånds- och tillsynsförfarandet. 

Därför behövs ett införande i trafikförordningen, såvida inte annan från 

trafikförordningen fristående författningsform bedöms lämpligare, av bestämmelser 

som innebär en rätt för ansvarig myndighet att utfärda de särskilda tillstånden 

respektive att utföra tillsyn. Vidare behövs bemyndiganden för Transportstyrelsen att 

meddela föreskrifter avseende krav och utformning av det särskilda tillstånds-

förfarandet samt utformning av tillsynsförfarandet. 

Det föreligger ingen möjlighet för Transportstyrelsen eller annan svensk myndighet att 

utöva tillsyn över Verksamhetsutövare från annan medlemsstat inom EU. Detta är 

således en viktig aspekt som i dagsläget saknar förslag till lösning och som behöver 

utredas vidare. 

 

5.3 Sammanfattning av kontrollsystem 

Trafikverket förordar ett system för kontroll baserat på egenkontroll kombinerat med 

fortsatt användning av de BridgeWIM-mätningar (Bridge-Weigh-In-Motion) som sker 

idag.  

Trafikverkets förslag är att använda befintliga tekniska system som redan finns 

tillgängliga i fordonen, och standardiserade system för dataöverföring från fordonen till 

externa enheter. Bedömningen är även att datakvaliteten för de relevanta parametrarna 

(axelvikter, bruttovikter, m.fl.) kommer att vara tillräckligt god vid ett eventuellt 
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framtida införande. Trafikverket bedömning är att de systemtekniska aspekterna vid ett 

införande av ett kontrollsystem relativt enkelt kommer att kunna att integreras i ett 

framtida kontrollsystem.  

Transportstyrelsen har i sin instruktion till huvuduppgift att svara för regelgivning, 

tillståndsprövning och tillsyn inom transportområdet. Det framgår i belysningen att 

Transportstyrelsen inte anser sig ha ett bemyndigande att utfärda relevanta tillstånd 

eller tillsynen av regelefterlevnaden. Bedömningen är från Transportstyrelsen är att det 

krävs ett införande i trafikförordningen, där en tillsynsmyndighet ges rätt att utfärda de 

särskilda tillstånden och utöva tillsyn, samt går det inte att utesluta att det kan krävas 

förändringar i lagen- och förordningen om vägtrafikregistret. Belysningen av de rättsliga 

förutsättningarna påvisar att det finns juridiska aspekter som kräver fortsatt utredning 

innan ett kontrollsystem för tillträde- och tillsyn kan vara på plats. Andra viktiga 

juridiska aspekter att beakta i en fortsatt utredning är internationell trafik och 

utformningen av eventuellt sanktionssystem vid regelöverträdelser. 

Trafikverkets förslag är att ett gemensamt utredningsuppdrag ges till Trafikverket och 

Transportstyrelsen för att utreda förutsättningarna för ett införande av ett framtida 

kontrollsystem17. Ett sådant uppdrag föreslås även beakta EU-direktivet 96/53/EG, där 

det finns ett krav på att medlemsstaterna ska kontrollera överlaster från samtliga tunga 

fordon från 2021. Det finns även uppenbara synergier med den nu pågående 

vägslitageskatteutredningen som bör beaktas i en sådan utredning. 

  

                                                           
17 I ett framtida utredningsuppdrag skulle möjligen frågor gällande tillträdeskontroll, 
exempelvis tekniska fordonskrav, och tillsyn ske i separata deluppdrag. 
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6. Trafikverkets förslag till utbyggnadsplan 

Trafikverket har genomfört en fördjupad analys av förutsättningarna för att upplåta ett 

vägnät för fordon med en bruttovikt på upp emot 74 ton. Analysen påvisar att 

majoriteten av vägnätet klarar denna belastning relativt bra, framförallt de mer 

högtrafikerade delarna som har bättre vägkonstruktioner. På en mindre andel av 

vägnätet bedöms den ökade belastningen få negativa konsekvenser främst, i form av ett 

ökat vägslitage. Även förutsättningarna för brobeståndets förmåga att hantera den 

ökade belastningen har analyserats. Resultatet indikerar även där att de flesta broar 

klarar den ökade belastningen, men de som inte gör det kommer att fungera som 

flaskhalsar i ett vägsystem med högre tillåten bruttovikt.  

Inom ramen för uppdraget har Trafikverket identifierat näringslivets behov av tyngre 

transporter. Det har resulterat i att Trafikverket har en bättre uppfattning än tidigare om 

var behoven av tyngre transporter är som störst på vägnätet. Trafikverket har fångat 

dessa behov via regional- och lokala dialoger med framförallt näringslivet, men även 

andra intressenter. Den nationella samverkan har främst skett inom den nationella 

bärighetsgruppen som leds av Trafikverket, där bl.a. representanter för basindustrin, 

åkerinäringen, Svenska Handelskammaren, andra väghållare och länsplaneupprättare 

ingår. Det har även genomförts en öppen nationell hearing där det var ett stort antal 

deltagande och många värdefulla synpunkter framkom under dagen. Exempelvis 

behovet av tydliga spelregler, behov av ett större vägnät och helst ett snabbt införande 

m.m., se bilaga 1 för en kort sammanfattning av hearingen. 

I utredningarbetet har olika förslag till strategi för en utbyggnadsplan för upplåtelse av 

ett vägnät för bruttovikter upp emot 74 ton övervägts. I dialog med näringslivet på bland 

annat den nationella hearingen och i andra sammanhang har framkommit önskemål om 

ett vägnät för fordon med en bruttovikt på upp emot 68 ton. För att kunna upplåta ett 

större och mer funktionellt vägnät i snabbare takt har Trafikverket analyserat 

möjligheterna för att upplåta ett vägnät för 68 ton i ett första steg mot 74 ton. 

Förutsättningarna för att upplåta vägnätet för 68 ton inom de givna förutsättningarna 

var goda men avfärdades efter en dialog med fordonsindustrin. Anledningen var att det 

inom gällande längdvillkor var svårt att konstruera funktionella fordon med tillräckliga 

kvalitativa egenskaper gällande framkomlighet och säkerhet.  

6.1 Trafikverkets förslag till strategi för utbyggnadsplan  

Trafikverket har tagit fram ett förslag till en strategi för ett framtida upplåtande av ett 

vägnät för fordon med en bruttovikt på upp emot 74 ton som presenteras nedan. 

Förslaget syftar till att i så stor utsträckning som möjligt är möta upp de behov svenskt 

näringsliv har för tyngre transporter inom de ramar och förutsättningar som gäller för 

uppdraget.  

 Trafikverket föreslår i denna utredning: 

 att besluta om en ny bärighetsklass BK4, med en bruttoviktskurva som tillåter 

fordonståg på upp emot 74 ton. 

 att ett långsiktigt mål bör vara att hela det statliga BK 1- vägnätet ska kunna 

upplåtas för BK 4 i framtiden,  
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 att under ansvarsfulla förhållanden med hänsyn till; trafiksäkerhet, 

framkomlighet och vägkapitalet upplåta ett begränsat vägnät för 74 ton så snart 

som möjligt. 

 att under fortsatt ansvarsfulla former successivt utöka det upplåtna vägnätet för 

BK4, med fokus på ett huvudvägnät och ett prioriterat vägnät i skogslänen, där 

prioritering av åtgärder sker i nära samarbete med berört näringsliv.  

 att ändra viktreglerna för BK1, så att de harmoniserar bättre med viktreglerna 

för BK4 samt underlättar införandet av BK4. 

Särskilda förutsättningar som bör beaktas vid införande av förslagen: 

 Kontrollsystem, inklusive tekniska krav på fordonskombinationer, som bidrar 

till ökad sannolikhet för regelefterlevnad och att bibehålla dagens höga 

säkerhetsnivå.    

 Däckskonfiguration, Trafikverket föreslår initialt att ett krav på tvillingmontage 

bör övervägas då en prioritering sker mot skogsnäringen18. Formuleringen av 

detta krav sker lämpligast i samband med förslag till ny bärighetsklass. 

 

Förutsättningarna för upplåtande av det statliga vägnätet sammanfattas i tabell 3 nedan, 

när det gäller det enskilda och kommunala vägnätet behöver kompletterande analyser 

genomföras. De större delarna av det statliga vägnätet kommer att klara en belastning 

från tyngre fordonståg på ett relativt bra sätt. Det är framförallt dagens BK 1- vägnät 

som på lång sikt föreslås vara relevant för utbyggnad. Det framgår av tabell 3 att det är 

strax över 10 procent av vägarna och ungefär 6 procent av broarna som uppvisar 

förstärkningsbehov på BK1 vägnätet. För det strategiskt utpekade vägnätet för BK4 är 

det något mindre antal broar med brister, men för vägnätet minskar bristerna med 

avseende på den bedömda åtgärdslängden med cirka 3 procent. 

De uppskattade kostnaderna för att åtgärda bärighetsbrister relaterat till ett införande 

av BK4 på BK1- vägnätet är på strax över 5 miljarder för vägkonstruktioner och cirka 10 

miljarder för brokonstruktionerna. Det ger att en långsiktig strategi för en upplåtelse av 

hela BK1- vägnätet innebär en extra kostnad på uppskattningsvis 15 miljarder totalt. Vid 

en prioritering av ett utpekat strategiskt vägnät, inklusive huvudstråk, hamnar 

motsvarande siffror på cirka 4 miljarder för vägkonstruktioner och 8 miljarder för 

brokonstruktioner. Det innebär att den uppskattade kostnaden att upplåta det utpekade 

strategiska vägnätet för tyngre transporter hamnar på ungefär 12 miljarder kronor. 

       

 

 

 

                                                           
18 Det bör in ett tillägg i trafikförordningen för däckkonfigurationen. 
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          Brister 

Vägnät 

Procentuell 

andel brist: 

väg 

Bedömd 

åtgärdskostnad: 

väg 

Procentuell 

andel brist: bro 

Bedömd 

åtgärdskostnad: 

bro 

Totalt antal 

kilometer 

10.6  % 16.0 mdkr 8.5 % - 

BK1- vägnät 10.1 % 15.4 mdkr 

(5 mdkr) 

6.3 % 9.6 mdkr 

(9.6 mdkr) 

Strategiskt 

utpekat vägnät 

7.3  % 12.0 mdkr 

(4 mdkr) 

5.7 % 8.2 mdkr 

(8.2 mdkr) 

Tabell 3. Sammanställning av bärighetsbrister för BK4 för bro- och vägkonstruktioner 

och kostnader för att åtgärda dessa. Siffror i parentes är uppskattade kostnader för 

att åtgärda bärighetsbrister relaterat till 74 ton. 

Trafikverket föreslår att en ny bärighetsklass och bruttoviktskurva för fordonståg med 

en tillåten bruttovikt på upp emot 74 ton enligt det förslag som presenterades i 

rapporten ”Tyngre fordon på det allmänna vägnätet- rapportering av regeringsuppdrag”. 

Trafikverket föreslår en ny benämning på den nya bärighetsklassen som möjliggör 

förändringar i framtiden, förslagsvis BK4 som var Transportstyrelsens förslag i tidigare 

regeringsuppdrag om tyngre fordon även om även det inte är en helt logiskt konsistent 

benämning.  

Det vore teoretiskt möjligt att endast höja det högsta tillåtna axel-, boggi- och 

trippelaxeltrycket samt högsta tillåtna bruttovikten generellt för BK1 upp till 74 ton. 

Detta skulle vara möjligt genom endast författningsändringar i trafikförordningen 

(1998:1276). En sådan lösning skulle dock få omfattande konsekvenser i fråga om 

meddelande av föreskrifter med avvikelser och utmärkning av dessa avvikelser. Det 

skulle även få omedelbar betydelse för andra väghållare än staten, framförallt 

kommunala väghållare.  

Dagens system bygger på att fordonståg får föras med högre bruttovikt på allmänna 

vägar än på andra vägar som inte är enskilda. Trafikverket och kommunerna kan 

föreskriva att en väg ska tillhöra en annan bärighetsklass än vad som annars hade gällt. 

Därför anser Trafikverket efter dialog med Transportstyrelsen inte att 74 ton införs som 

generell begränsning. Detta skulle nämligen kräva att det meddelades föreskrifter om 

avvikelser i mycket stor omfattning. Antalet vägsträckor som då skulle omfattas av 

föreskrifter om avvikelser från en huvudregel om 74 tons högsta tillåtna bruttovikt skulle 

långt överstiga antalet vägsträckor som skulle ha en tillåtlighet enligt huvudregeln.  

Istället föreslås att Trafikverket och kommunerna ska få en möjlighet att föreskriva om 

att en viss väg ska tillhöra den nya bärighetsklassen, där Trafikverket och kommunerna 

finner det lämpligt. Därigenom skapas inom ramarna för nuvarande system möjligheter 

för fordonståg med en bruttovikt på upp till 74 ton att kunna trafikera delar av det 

vägnät som inte är enskilda. Enskilda vägnätet tillämpar inte systemet med 
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bärighetsklasser. Det innebär bl.a. att det kommer att finnas behov av ett nytt 

förbudsmärke för maximalt trippelaxeltryck19.  

Trafikverket föreslår att på lång sikt upplåta hela det statliga BK1-vägnätet för ett 

framtida BK 4. Det skulle bidra till att stärka svenskt näringslivs internationella 

konkurrenskraft och stödja den inhemska produktivitetsutvecklingen. Upplåtandet av 

ett vägnät för BK4 föreslås ske på ett ansvarsfullt sätt där infrastrukturens framtida 

värden inte riskeras, samt att relevanta tekniska fordonskrav bidrar till att 

framkomligheten och säkerheten bibehålls på dagens höga nivå.  

 Trafikverket föreslår att i ett första steg upplåta ett begränsat vägnät för BK 4, där det 

kan ske under ansvarsfulla former. Det är ett vägnät som kan upplåtas inom 12 månader 

efter ett beslut om ett införande av en ny bärighetsklass20. Ett sådant vägnät 

karaktäriseras av att en tillräckligt stor delmängd av vägnätet, såväl broar som vägar, 

kan hantera belastningen från tyngre transporter på ett hanterbart sätt.  

Ett upplåtande under ansvarsfulla former innebär att det finns möjlighet att genomföra 

transporter från start till målpunkter på vägnätet, att det finns alternativa färdvägar om 

något skulle hända och att riskerna för ett för hårt slitage på vägnätet är acceptabla i 

förhållande till den samhällsnytta som skapas. Tillsammans med ett fungerande 

kontrollsystem, lämpliga däckskonfigurationer och tillämpliga tekniska fordonskrav är 

det grunden för ett ansvarsfullt upplåtande.  

En mycket grov uppskattning är att Trafikverket skulle kunna öppna ett mycket 

begränsat vägnät för BK4. Storleken på det vägnät som kan upplåtas varierar över landet 

då förutsättningarna ser väldigt olika ut, framförallt är brobeståndet väldigt styrande för 

möjligheten till att upplåta vägnätet. I detta förslag väljer Trafikverket att inte precisera 

hur stor del av vägnätet som kan upplåtas, då variationen är stor över landet. Det 

framgår tydligt av de regionala kartorna i bilaga 4 där brorestriktionerna finns utmärkta. 

Det finns en risk att vägnätet blir begränsat i sådan omfattning på vissa ställen så att det 

inte blir användbart ur ett trafikalt perspektiv, i sådana situationer kommer Trafikverket 

överväga att inte upplåta vägnätet.  

Trafikverket bedömer att det krävs en förberedelsetid på upp emot 12 månader innan ett 

begränsat vägnät kan upplåtas. Inom ramen för den tidsaspekten behöver ett BK 4 

vägnät tas fram och en djupare analys behöver genomföras för det mest aktuella vägarna 

men även för omkringliggande vägsträckor för att kunna upplåta vägnätet i så stor 

                                                           
19 Av 2 kap. 8 § vägmärkesförordningen framgår förbudsmärken. Det finns idag ett 

märke C23, Begränsat axeltryck, samt ett märke C24, Begränsat boggitryck. Det finns 

inget förbudsmärke på vilket högsta tillåtet trippelaxeltryck anges. Fordonståg med 

bruttovikt med 74 ton kräver trippelaxel på både bil och släpvagn, därför bör 

vägmärkesförordningen kompletteras med ett märke för begränsat trippelaxeltryck för 

att också kunna märka ut särskilda trafikregler som begränsar det högsta tillåtna 

trippelaxeltrycket. 

 
20 Den realistiska förberedelsetiden Trafikverket behöver för att kunna få ett begränsat 
vägnät trafikerbart.  
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utsträckning som möjligt. Det behöver även ordnas med skyltning, information och 

andra praktiska förberedelser.  

Trafikverket föreslår att en successiv utbyggnad för det begränsade vägnätet i första 

hand sker på ett huvudvägnät och på prioriterade vägnät i skogslänen. Det kommer att 

ta tid innan hela BK 1- vägnätet är upplåtet för BK4 och därför är det av största vikt att 

få ut så stor nytta som möjligt av varje satsad krona. De framtida utbyggnadsplanerna 

föreslås därför arbetas fram i samverkan med de delar av näringslivet som har störst 

potentiella nyttor av ett framtida BK 4-vägnät. Skogsnäringen har en därmed en viktig 

roll i de prioriterade skogslänen, men även andra näringar som har nytta av ett sådant 

vägnät bör ingå i en framtida dialog.  

Bärighetsanslaget i Nationella planen för transportsystemet 2014 är på 15 miljarder 

kronor under nuvarande planperiod21. Näringslivet anser att dessa medel främst bör 

användas för att säkerställa tillgängligheten till det mer kapillära vägnätet året runt i så 

stor utsträckning som möjligt. Det har framkommit i olika dialoger att den pott av 

bärighetsmedel som går dit inte får urvattnas för att finansiera en utbyggnad på det 

större vägnätet.  

Trafikverkets förslag är att prioritera 7 miljarder av befintliga bärighetsmedel för en 

utbyggnad av det begränsade vägnätet för BK4, med prioritering på ett huvudvägnät och 

prioriterade skogslän i ett första skede. Satsningen ska vara grundad på 

samhällsekonomiska principer, där det är av stor vikt att dessa överväganden även 

innefattar möjligheterna att faktiskt realisera potentiella nyttor av tyngre transporter.  

Hur stora effekterna, på upplåtet vägnät och samhällsnytta, av den satsningen blir beror 

på hur satsningen prioriteras, mellan brister på bro- respektive vägkonstruktioner och 

även mellan olika delar av vägnätet. Om det prioriteras att upplåta ett vägnät snabbt och 

åtgärda brister i brokonstruktioner i första hand för att bygga bort flaskhalsar på ett 

vägnät och upplåta ett större vägnät blir priset ett ökat vägslitage. Upplåtelsetakten 

kommer naturligen även att bero av hur utspridd en eventuell satsning kommer att vara 

på vägnätet.  

Trafikverket förordar därför i det avseendet en balanserad- och synkroniserad plan med 

avseende på prioriteringen mellan förstärkningsåtgärder i väg- och 

brokonstruktionerna. Trafikverket har därför även föreslagit att det i ett första skede ska 

ske en utbyggnad på ett huvudvägnät och i prioriterade skogslän. Det strategiskt 

utpekade vägnätet bör vara fundamentet i en framtida utbyggnadsstrategi då behoven 

sammantaget är störst där. Det kommer naturligen även innebära att åtgärder utanför 

det strategiskt utpekade kommer att prioriteras om det genererar större nytta för 

näringslivet.  

Vid en relativt jämt fördelad satsning mot bristerna över planperioden skulle det 

innebära att strax över 60 % av bristerna i brokonstruktioner och upp emot 50 procent 

av brister i vägkonstruktioner på ett utpekat strategiskt vägnät kan åtgärdas under en 

planperiod på 12 år. En sådan takt skulle även innebära att det tar cirka två planperioder 

(24 år) att uppnå ett långsiktigt mål att upplåta hela nuvarande BK1- vägnät för BK4.  

                                                           
21 Utryckt i 2010 års prisnivå. 
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Det skulle innebära att det inom ramen för gällande bärighetssatsning finns 8 miljarder 

till övriga satsningar. Dessa medel föreslås att prioriteras i samverkan med näringslivet 

på andra satsningar inom ramen för bärighetsanslaget. Den föreslagna 

utbyggnadsplanen kommer att påverka fördelningen av bärighetsmedlen i någon 

omfattning. Trafikverket anser dock att det är en balanserad plan vars syfte är att 

bibehålla dagens framkomlighet på vägnätet i så stor utsträckning som möjligt och hålla 

vägslitaget på en acceptabel nivå. Det finns även synergier mot tidigare satsningar som i 

princip kan uppgraderas till att motsvara satsningar mot BK4 alternativt22.  

Vid önskemål om snabbare införandetakt finns möjlighet till omprioriteringar som 

beskrivits ovan med olika risker (vägkapitalet) och konsekvenser för hur snabbt 

potentiella nyttor kan realiseras. Ett alternativ är också att genomföra en särskild 

satsning på 5 miljarder utöver de medel som finns tillgängliga inom ramen för bärighet 

på väg i nuvarande planperiod. Det skulle innebära att hela det strategiskt utpekade 

vägnätet skulle kunna upplåtas för BK4 under en planperiod. Det skulle även gå att 

åtgärda mer brister under en planperiod men en ännu större satsning skulle sannolikt 

börja tära på produktionsresurser i branschen i för stor utsträckning med allt vad det 

innebär.  

Trafikverket föreslår ändringar av viktreglerna för BK1, så att de harmoniserar bättre 

med viktreglerna för BK4 samt underlättar införandet av BK4. Förslaget innebär att 

- Bruttoviktstabellen i Trafikförordningens bilaga 1 ändras i intervallet 2,6 – 8,25 

m enligt tabell 4 nedan. 

- Värdena för trippelaxeltryck i Trafikförordningens 4 kap. 12 § ändras enligt 

tabell 5 nedan. 

- Trafikförordningen, 4 kap., 14 § ändras så att bruttovikten höjs till 28 ton för 

treaxligt motorfordon. 

- Trafikförordningen, 4 kap., 13 §, tredje styckets sista mening ändras så att de 

värden som gäller för släpvagnar även får tillämpas för de fall där dragfordonet 

ingår i jämförelsen. 

 
  

                                                           
22 Se avsnitt 4. 
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Trafikförordningens, bilaga 1: 

Avståndet i meter mellan fordonets eller 

fordonstågets fösta och sista axel 

Högsta tillåtna 

bruttovikt i ton för 

fordonet eller 

fordonståget 

- - - - 

2,6 Men inte 4,4 24 

4,4 Men inte 4,7 25 

4,7 Men inte 5,2 26 

5,2 Men inte 5,4 27 

5,4 Men inte 5,6 28 

5,6 Men inte 5,8 29 

5,8 Men inte 6,0 30 

6,0 Men inte 6,2 31 

6,2 Men inte 8,25 32 

- - - - 

Tabell 4. Avstånd mellan fordonstågets första och sista axel, samt bruttovikter. 

Trafikförordningen, 4 kap. 12 § 3. Trippelaxeltryck: 

3. Trippelaxeltryck BK1 BK2 BK3 

Avståndet mellan de yttre axlarna är 

mindre än 2,6 meter 

21 ton 20 ton 13 ton 

Avståndet mellan de yttre axlarna är 2,6 

meter men inte 4,4 m 

24 ton 22 ton 13 ton 

Avståndet mellan de yttre axlarna är 4,4 

meter men inte 4,7 meter 

25 ton 22 ton 13 ton 

Avståndet mellan de yttre axlarna är 4,7 

meter och större 

26 ton 22 ton 13 ton 

Tabell 5. Avstånd för trippelaxeltryck för olika bärighetsklasser. 

Transportstyrelsen bör utforma de exakta författningstexterna. 
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7. Konsekvensanalys 

Konsekvensanalyserna som redovisas i detta kapitel har tagits fram som en del av ett 

större forskningsprojekt, Systemeffekter vid införande av HCT på väg. Projektet syftar 

till att skapa en bättre förståelse för de vidare och långsiktiga systemeffekterna av ett 

införande av HCT på väg, det vill säga vilka effekter införande av HCT har på samhället 

som helhet, på kort och lång sikt. Forskningsprojektet har ett bredare perspektiv och 

analyserar fler alternativ än den delmängd av resultaten som redovisas i denna 

rapport23.  

Den samhällsekonomiska analysen som är gjord ger ingen exakt värdering av det förslag 

till upplåtelsestrategin som redovisats tidigare. Den ger mer en indikation på om ett 

införande av HCT för framförallt 74 ton inom befintlig längd är samhällsekonomiskt 

motiverad på lång sikt eller inte. Systemanalysen och den samhällsekonomiska analysen 

är genomförd även för längre fordon, resultaten för den delen även om det inte 

efterfrågas inom ramen för uppdraget.  

 

7.1 Systemanalys 

Scenario för samhälls- och transportutvecklingen 

Systemanalysen utgår från basscenariot i Kapacitetsutredningen, kompletterat med 

Trafikverkets senaste prognoser för både person- och godstransporter (Trafikverkets 

basprognos 2015). Till skillnad från Kapacitetsutredningens basscenario, där bara 

begränsade investeringar i transportsystemet (6-10 miljarder kronor per år) ingår, utgår 

dessa prognoser ifrån att de åtgärder som beslutats i den nationella 

trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2014–

2025 genomförs.  

Scenariot utgår från att BNP ökar med 2,2 procent per år fram till 2030, och därefter 

med 2,1 procent per år fram till 2050. Befolkningen ökar med 1 337 000 mellan 2006 

och 2050. Scenariot utgår också från att en fortsatt urbanisering sker, vilket innebär att 

huvuddelen av befolkningsökningen sker i städerna. Utifrån dessa förutsättningar har 

prognoser för persontransporterna gjorts i prognosmodellen Sampers som visar att 

persontransportarbetet (personkm) väntas öka med 25 procent 2010-2030, mer på spår 

än på väg, och med ytterligare 16 procent 2030-2050. Detta motsvarar en sammanlagd 

ökning med 46 procent 2010-2050.  

Basprognos 2015 och utgår ifrån Långtidsutredningens huvudscenario, men är 

kompletterade med en bedömning från gruvnäringen om framtida volymökningar i 

malmbrytningen i Kiruna, Gällivare och Pajala. Prognosen som gjorts i Samgods visar på 

en förväntad ökning av godstransportarbetet (tonkm) med 1,85 procent per år 2006 till 

2030, förutsatt att gruvbrytningen ökar som förväntat. Detta innebär en total ökning på 

55 procent 2006-2030. Om den ökning av transportarbetet som orsakas av den ökade 

                                                           

23 Forskningsprojektet bedömer överflyttningseffekter enligt en annan metod, 

inkluderar inducerat transportarbete och inkluderar fler strategier.  
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gruvbrytningen räknas bort väntas ökningen bli 1,6 procent per år, eller totalt 47 procent 

2006-2030. I Trafikverkets prognos finns inga uppgifter om hur godstransportarbetet 

förväntas utvecklas 2030-2050, men om den årliga ökningen på 1,85 procent skulle vara 

konstant under hela perioden 2006-2050 innebär det en sammanlagd ökning av 

godstransportarbetet med 124 procent. Om effekten av den ökade gruvbrytningen 

undantas blir ökningen i stället 102 procent.  

Effekten av en utökad malmbrytning syns mest på efterfrågan av järnvägstransporter, 

där mer än hälften av den beräknade tillväxten fram till 2030 beror på ökad 

gruvbrytning. Vägtransporterna väntas öka både till följd av höjda banavgifter för 

godstransporter på järnväg, och på grund av införandet av Svaveldirektivet som kommer 

att öka bränslekostnaderna för sjöfarten. År 2030 väntas järnvägen stå för 20 procent av 

det totala godstransportarbetet; sjöfarten för 39 procent och vägtrafiken för 41 procent 

Införandestrategi för HCT 

Analysen utgår från ett scenario där beslut tas i slutet på 2016, att förberedelsearbetet 

pågår under 2017 och att de första transporterna enligt nya regler börjar köra 2018. 

Kostnaderna för förstärkningsåtgärder antas vara störst de första åren, och därefter 

antas en konstant satsning varje år. 

Som grunddata har en modellering i Samgods använts. Detta är endast en modell av 

verkligheten, men den är det mest heltäckande som i dagsläget går att få när det gäller 

godstransporter i Sverige generellt. Det finns undersökningar och aktörer som har 

specifik kunskap inom delområden. I materialet försöks att beakta dessa utan att lämna 

den grunddata som Samgods levererat och utifrån Trafikverkets Godstransportprogons 

från 2015 prognostisera transportarbete med resp. trafikslag för 2030 och 2050 för de 

olika varugrupperna. De bedömningar som görs för hur föreslagen införandestrategi för 

HCT påverkar trafikvolymer bygger på forskningsprojektets litteraturstudier och 

referensgruppens samlade bedömningar. 

Bedömningarna har delats upp i två delar som tillsammans används för att beräkna 

resulterande trafikarbete (fordonskm) baserat på skattat transportarbete och snittlast 

per. De två stegen, inklusive de principer för antaganden som använts, presenteras 

vidare nedan och är: 

1. Effektivisering av vägtrafikarbetet  

2. Förändring i val av trafikslag 

 

Dessutom presenteras tabeller med de snitton som används för att beräkna trafikarbetet 

baserat på skattat transportarbete. 

Sammanställningen av dessa bedömningar presenteras för respektive varugrupp. För 

varje varugrupp anges först en skattad fördelning av olika typer av transporter. Därefter 

beskrivs bruttopotentialen för tunga resp. tunga och långa transporter baserat på 

varugruppens egenskaper och strukturen på sändare och mottagare. Som sista moment 

anges andel av bruttopotentialen som kan realiseras i den föreslagna införandestrategin 

– nettopotentialen. Alla andelar utgår från andel av transportarbete (tonkm).  
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Nollalternativ - Godstransporter 2030 och 2050 utan HCT 

Skattningarna av hur HCT kan effektivisera vägtrafikarbetet, hur valet av trafikslag kan 

förändras och om införande av HCT leder till ökade transporter appliceras på ett 

nollalternativ. Detta nollalternativ beskriver hur godstransporterna skulle kunna se ut 

om inte HCT införs på väg. Följande underlag har använts för att beskriva 

nollalternativet: 

2006 

Totalt transportarbete: Statistik på godstransportarbetet per trafikslag från 

Trafikverkets Godstransportprognos från 2015.  

Fördelning av transportarbete mellan varugrupper: data från bearbetat 

Samgodskörning   

 

2030 

Totalt transportarbete: Årliga tillväxttal för transportarbetet huvudscenariot i 

Trafikverkets Godstransportprognos från 2015, inklusive malmökning. 

Fördelning av transportarbete mellan varugrupper: utgångspunkt data från 

bearbetat Samgodskörning  

 

2050 

Totalt transportarbete och fördelning mellan varugrupper: Antagande om samma 

årliga tillväxttal för transportarbetet som mellan 2006 och 2030 dock utan 

ytterligare ökning av malmtransporter. 

 

 

Resultatet, i tabell 6, är följande transportarbete för 2006 och årliga tillväxttal.  

 2006 2030 2050 

Transportarbete, totalt 100,5 mdr tonkm 1,85 % 1,60 % 

Transportarbete, väg 43 mdr tonkm 1,96 % 1,87 % 

Transportarbete, järnväg 23,5 mdr tonkm 1,33 % 0,51 % 

Transportarbete, sjöfart 34 mdr tonkm 1,99 % 1,90 % 

Tabell 6. Transportarbete för 2006 och årliga tillväxttal.  

Effektivisering av vägtrafikarbetet på grund av HCT-införande 

Skattade förändringar på nuvarande/prognostiserat vägtrafikarbete, som sker vid 

föreslagen införandestrategi för HCT, görs stegvis som beskrivs nedan. För att 

underlätta bedömningarna görs skattningarna uppdelat dels på de olika varugrupperna 

och dels på olika typer av transporter. Olika varugrupper har olika förutsättningar för att 

använda HCT vid införande av HCT enligt regeringsuppdraget. 

Typer av transporter - definition 

Direkttransport – transport som går från sändare till mottagare utan att hanteras i en 

terminal.  

Terminaltransport – transport som går till eller mellan terminaler, dvs. alla transporter 

som slutar i en terminal. Terminaler delas in i vägterminal och kombiterminal/hamn. 
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Alla byten av färdmedel räknas som terminal, även färjetransporter som transporterar 

hela lastbilsekipage utgår från hamn. 

Distributionstransport – transporter som går från terminal till mottagare. 

Distributionstransporten kan antingen utgå från en vägterminal eller från en 

kombiterminal/hamn.  

 

Figur 9. Transporttyper: Direkttransport, Terminaltransport, Distributionstransport. 

Bruttopotential för HCT  

Inledningsvis bedöms den maximala potentialen hos respektive varugrupp för de olika 

typerna av transporter. Detta kallas bruttopotential.  Dessa skattningar baseras på 

kännedom om respektive varugrupps egenskaper gällande vikt och volym, storlek på 

sändningar samt struktur på sändare/mottagare avseende var dessa är lokaliserade i 

trafiksystemets vägnät – det vill säga hur de är lokaliserade i förhållande till 

huvudvägnätet.  

Nettopotential - Realiserbarhet vid regeringsuppdragets införandestrategi  

I nästa steg bedöms hur mycket av bruttopotentialen som kan realiseras per olika typer 

av transporter beroende på det vägnät som görs tillgängligt för HCT enligt 

regeringsuppdragets införandestrategi. Detta kallas nettopotentialen.  

Metodiken, för att göra en bedömning av hur stor andel av bruttopotentialen som kan 

realiseras i det utpekade vägnätet (nettopotentialen), för bedömning per varugrupp, har 

beskrivs: 

1. Bedömning av struktur för lokaliseringen av sändare och mottagare, från 

mycket perifert (exempel: lantbruk och skogsbruk) till mycket hög 

tillgänglighet till större vägar (exempel: stora industrier, stora butiker).  

2. Identifiering av huvudsakliga start- och målpunkter varugruppen. Detta har 

genomförts med hjälp av nulägesbeskrivningens kartläggning av 

godstransporter i Sverige (samgodskörning). I detta ligger antagandet att 

strukturen kring vilka varor som flödar i de olika relationerna inte kommer 

förändras nämnvärt till 2050.   

3. Skattning av hur stor andel av transportarbete som kan ske på det utpekade 

vägnätet inom respektive varugrupp med hänsyn till hur andelen vägar som 

tillhör det utpekade vägnätet i olika regioner.  

 

Från detta kan sedan mängden transportarbete med HCT för respektive varugrupp 
skattas när varugruppens transportarbete multipliceras med nettopotentialen. Den 
uppskattade nettopotentialen för respektive varuslag presenteras i tabell 7.  
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NETTOPOTENTIAL  

 

Potential för 74 ton och 34 
meter HCT-transporter vid 

införande av HCT i utpekat 
vägnät (andel av tonkm) 

Potential för 74 ton HCT-

transporter vid införande av 
HCT i utpekat vägnät (andel 

av tonkm) 

 2030 2050 2030 2050 

Totalt 70 % 71 % 57 % 56 % 

 Livsmedel  64 % 64 % 15 % 15 % 

 Jordbruk  57 % 57 % 52 % 52 % 

 Skogsbruk  57 % 78 % 57 % 78 % 

 Trä, trävaror och papper  77 % 77 % 62 % 62 % 

 Råolja & oljeprodukter  68 % 68 % 68 % 68 % 

 Malm och annan 
metallråvara   

99 % 99 % 99 % 99 % 

 Stål och metallmaterial   83 % 83 % 83 % 83 % 

 Anläggningsmaterial  81 % 81 % 81 % 81 % 

 Kemikalier  72 % 72 % 72 % 72 % 

 Övriga förädlade varor  48 % 48 % 11 % 11 % 

Tabell 7. Uppskattat nettopotential för HCT för utryckt i transportarbete för respektive 

varugrupp. 

Nettopotentialen som redovisas i tabell 7 är baserad på den ovan beskrivna 

införandestrategin. Totalt sett väntas cirka 70-71 procent av transportarbetet kunna 

utföras med HCT om fordon på 74 ton och 34 meter tillåts. Vid införande av enbart 74 

ton blir nettopotentialen i genomsnitt ligger på 56-57 procent. Skillnaden beror främst 

på att enbart ökad vikt inte är attraktivt för skrymmande gods, där Livsmedel och Övriga 

förädlade varor ingår. Skogsbruket antas realisera den fulla nettopotentialen i ett senare 

skede då de använder de kapillära delarna av vägnätet i större utsträckning. 

Förändring i val av trafikslag 

Transportkostnaden har en stor inverkan på val av transport, men det finns även ett 

antal andra parametrar som påverkar. Genom ett införande av HCT- fordon på väg 

kommer med stor sannolikhet transportkostnaderna per tonkm att sjunka för 

vägtransporter. Kostnaden är en viktig parameter vid val av trafikslag och en relativ 

förändring i kostnader mellan trafikslagen kommer bidrar till en överflyttning till det 

trafikslaget som blivit relativt billigare.  

För att skatta effekterna av hur relativpriset förändrar valet av trafikslag används i 

denna studie det elasticitetstal som används i Samgods, vilket är -0,54. Detta 

elasticitetstal beskriver hur förändringen i transportarbete förändras när priset per 

tonkm ändras. Ett elasticitetstal på -1 betyder att en kostnadsminskning med 10 procent 



62 
 

ger en ökning av transportarbetet med 10 procent. Detta elasticitetstal är i paritet med 

andra elasticitetstal som används runt om i Europa, se t.ex. De Jong et al (2010). 

Ett införande av 74 tons fordon väntas leda till en kostnadsreduktion på cirka 9 procent 

per tonkm, motsvarande kostnadsreduktion för ett 74 tons fordon med en längd på 34 

meter uppskattas till cirka 10 procent per tonkm24. Enligt de elasticitetstal som finns i 

Samgods så innebär det att transportarbetet ökar med cirka 4.9 procent för HCT med 

enbart 74 ton och 5.4 procent för HCT med 74 ton och en längd på 34 meter.  

Vägtransportarbetets utveckling med HCT för 74 tons fordon respektive 74 ton med en 

längd på 34 meter beräknas genom att multiplicera respektive varugrupps nettopotential 

med det prognosticerade vägtransportarbetet utan HCT och därefter multiplicera det 

med den ökning av vägtransportarbetet som beskrevs ovan, dvs. 0,049 respektive 0,054. 

Det resulterar i resultaten som redovisas i tabell 8 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Kostnadsreduktionen baseras på erfarenheter från demonstrationsprojekt för HCT. 
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EFFEKT PÅ TRANSPORTARBETE PÅ VÄG 

 

 
Transportarbete på väg  
74 ton och 34 meter  

[mdr tonkm] 

Transportarbete på väg  
74 ton  

[mdr tonkm] 
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Totalt 
2030 71,1 68,5 2,6 70,4 68,5 1,9 

2050 103 99,2 3,8 101,9 99,2 2,7 

 Livsmedel  
2030 7,76 7,5 0,26 7,55 7,5 0,05 

2050 11,07 10,7 0,37 10,78 10,7 0,08 

 Jordbruk  
2030 0,93 0,9 0,03 0,92 0,9 0,02 

2050 1,24 1,2 0,04 1,23 1,2 0,03 

 Skogsbruk  
2030 8,14 7,9 0,24 8,12 7,9 0,22 

2050 11,88 11,4 0,48 11,83 11,4 0,43 

 Trä, trävaror och 
papper  

2030 13,75 13,2 0,55 13,6 13,2 0,40 

2050 20,32 19,5 0,82 20,32 19,5 0,82 

 Råolja & 
oljeprodukter  

2030 6,84 6,6 0,24 6,82 6,6 0,22 

2050 9,02 8,7 0,32 8,99 8,7 0,29 

 Malm och annan 
metallråvara   

2030 5,16 4,9 0,26 5,13 4,9 0,23 

2050 5,16 4,9 0,26 5,13 4,9 0,23 

 Stål och 
metallmaterial   

2030 4,39 4,2 0,19 4,37 4,2 0,17 

2050 6,58 6,3 0,28 6,55 6,3 0,25 

 
Anläggningsmaterial  

2030 10,23 9,8 0,43 10,18 9,8 0,38 

2050 12,63 12,1 0,53 12,57 12,1 0,47 

 Kemikalier  
2030 4,26 4,1 0,16 4,24 4,1 0,14 

2050 6,44 6,2 0,24 6,42 6,2 0,22 

 Övriga förädlade 
varor  

2030 9,75 9,5 0,25 9,55 9,5 0,05 

2050 18,88 18,4 0,48 18,49 18,4 0,09 

Tabell 8: Transportarbete på väg 
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Transportarbete -> trafikarbete  

Det eftersökta trafikarbetet med erhålls genom att dividera transportarbetet för 

respektive varugrupp med den genomsnittliga lasten för HCT för respektive varugrupp. 

Effekterna av att införa HCT på väg enligt regeringsuppdragets strategi skattas genom 

att addera effekterna av överflyttning till det transportarbetet som prognostiseras i 

framtidsscenariet (baserat på kapacitetsutredningen och godsprognos 2015).  

Genom att dividera transportarbetet på väg med den genomsnittliga lasten för 

vägfordon inom en viss varugrupp (alla fordon, inte enbart HCT) erhålls 

vägtrafikarbetet, dvs. antalet fordonskm på väg som krävs för att transportera godset25. 

För att skatta hur vägtrafikarbetet som krävs för att genomföra transporterna om HCT 

införs på väg används skillnaden i snittlast mellan 60-tons fordon, 74 ton och 34 meter 

samt 74-tons fordon. Även dessa snittlaster tar hänsyn till tomtransporter och 

fyllnadsgrad. Den genomsnittliga lasten för 60-tons ekipage bedöms vara cirka 24 ton, 

för 74-tons ekipage 28,5 ton och för 74 ton + 34 meter 32 ton. Det beräknade 

vägtrafikarbetet utan HCT, med HCT 74 ton och med HCT 74 ton och 34 meter återfinns 

i tabell 9.  

VÄGTRAFIKARBETE  

 Utan HCT 
(miljon km) 

74 ton  
(miljon km) 

74 ton 34 meter 
(miljon km) 

 2006 2030 2050 2006 2030 2050 2006 2030 2050 

Totalt 2 922 4 724 6 991 2 922 4533 6717 2 922 4299 6350 

 Livsmedel  387 581 827 387 578 824 387 539 768 

 Jordbruk  37 51 67 37 47 62 37 45 59 

 Skogsbruk  240 367 531 240 339 476 240 329 455 

 Trä, trävaror och 

papper  
448 707 1 050 448 672 998 448 612 908 

 Råolja & 

oljeprodukter  
329 452 599 329 430 569 329 414 548 

 Malm och annan 

metallråvara   
115 318 318 115 294 294 115 286 286 

 Stål och 

metallmaterial   
168 268 403 168 253 380 168 248 372 

 

Anläggningsmaterial  
553 698 861 553 658 812 553 644 794 

 Kemikalier  211 334 498 211 320 477 211 301 449 

 Övriga förädlade 

varor  
435 946 1 836 435 941 1826 435 881 1709 

Tabell 9. Beskriver vägtrafikarbetet i miljarder fordonskilometer för respektive 

varugrupp för basåret 2006, år 2030 och år 2050. 

 
 
 

                                                           
25 Dessa snittlaster inkluderar både tomtransporter och fyllnadsgrad och bygger på 
uppgifter från Trafikanalys. 
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Sammanfattning av konsekvensanalys 

Utredning kring systemeffekter ett införande av HCT på väg i Sverige kan få visar på 

följande resultat: 

Enligt Trafikverkets prognoser ökar godstrafikarbetet på väg (km) med ungefär 60 

procent fram till 2030 (jämfört med 2006) och med ungefär 140 procent fram till 2050 

(jfr 2006). Vid ett införande av HCT på väg väntas den ökningen mattas av något och bli 

47-55 procent till 2030 och mellan 117-130 procent till 2050, den större effekten på 

trafikarbetet väntas vid införande av fordonsekipage på 74 ton och 34 meter, den lägre 

effekten för fordonsekipage på 74 ton med befintlig längd. Detta betyder att trafikarbetet 

väntas bli upp emot 4 procent lägre om 74 tons ekipage tillåts och upp cirka 9 procent 

lägre om också fordon på upp till 34 meter tillåts, jämfört med utvecklingen av 

vägtrafikarbetet om HCT inte hade tillåts. 

Även om ett införande av HCT leder till att trafikarbetet (fordonskm) på väg ökar i något 

långsammare takt ökar vägtransportarbetet (tonkm) mer vid ett införande av HCT på 

väg. Detta har att göra med att priset på vägtransporter väntas minska vid införande av 

HCT på väg vilket dels leder till att en större del av transportökningen väntas läggas på 

väg jämfört med om HCT inte införts. Det innebär att vägtransportarbetet förväntas öka 

med cirka 65 procent från 2006 till 2030 istället för cirka 60 procent och med cirka 140 

procent från 2006 till 2050 istället för cirka 130 procent. Detta betyder att 

vägtransportarbetet väntas bli upp emot 3 procent högre om 74 tons ekipage tillåts och 

upp emot 4 procent högre om också 34 meters ekipage tillåts, jämfört med mängden 

transportarbete om HCT inte hade tillåtits. 

Systemanalysen ger att vägtrafikarbetet blir något lägre och vägtransportarbetet blir 

något högre om tyngre godstransporter tillåts på väg. Minskningen av vägtrafikarbetet 

följer av att färre fordon kan transportera mer och ökningen av vägtransportarbetet är 

en följd av att det sker en överflyttning från andra trafikslag. Systemanalysen ger dock 

inte svar på hur den fördelningen mellan trafikslagen ser ut. 

Den föreslagna upplåtelsestrategin med fokus på prioriterade skogslän bidrar sannolikt 

till att minska risken för överflyttningseffekter från järnväg till väg. Förutsättningarna 

för järnvägstransporter ute i skogen är begränsade, förutom vid enskilda transportstråk. 

Vid prioritering av ett huvudvägnät är dock risken för överflyttningseffekter från järnväg 

till väg större som en följd av att det är billigare att transportera på väg. En motsvarande 

satsning på längre och tyngre tåg skulle kunna motverka sådana effekter. 

  

7.2 Samhällsekonomi konsekvensanalys  

I det regeringsuppdrag som denna samhällsekonomiska analys grundas på ingår att 

analysera konsekvenserna av att höja den högsta tillåtna fordonsvikten från 60 till 74 

ton och även tillåta längre fordon. Således gör den samhällsekonomiska analysen en 

jämförelse mellan kostnader vid oförändrad totalvikt, 60 ton, höjd totalvikt till 74 ton 

samt höjd totalvikt till 74 ton med längden 34 meter (från dagens 25,25 meter). Den 

samhällsekonomiska kalkylen baseras på en förfining av effekterna på transport- och 

trafikarbetet av HCT-fordon dels genom att dela upp på olika varugrupper, olika 

transporttyper och en djupare analys av förändring i transportefterfrågan till följd av 
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HCT fordon. De beräkningsantaganden som görs överensstämmer dock i stort med de 

antaganden och värden som användes i tidigare gjorda kalkyl för 74 tons fordon i 2014 

års regeringsuppdrag. I vissa fall har nya inputvärden tagits fram av Trafikverket.  

De kostnader som jämförs är följande: 

Kostnadstyper Beräkningsantaganden 

Fordonskostnader  samma som i kalkylen för 2014 års regeringsuppdrag samt nya 

värden för längre och tyngre fordon från Trafikverket 

Vägslitage  samma som i kalkylen för 2014 års regeringsuppdrag samt nya 

värden för längre och tyngre från Trafikverket 

Luftföroreningar och CO2 samma som i kalkylen för 2014 års regeringsuppdrag 

Trafikolyckor  samma som i kalkylen för 2014 års regeringsuppdrag 

Buller  samma som i kalkylen för 2014 års regeringsuppdrag (opåverkad) 

Tidsfördröjning  samma som i kalkylen för 2014 års regeringsuppdrag 

Tabell 10. Redovisning av de kostnader som jämförs. 

 

Beräkningsmetodiken för respektive kostnadstyp redovisas uppdelat per avsnitt.  

Fordonskostnader 

På samma sätt som i tidigare samhällsekonomiska analys används vissa generella 

kalkylparametrar och beräkningsprinciper så som är fastställda i ASEK 5. Det gäller 

kostnad för förare samt beräkning av kapitalkostnader och värdeminskning. De senare 

baseras på inköpskostnad från Sveriges Åkeriföretag. Värden för tyngre och längre 

fordon har erhållits från Trafikverket. 

De generella kalkylparametrar från ASEK 5 som används redovisas är 

företagsekonomisk kalkylränta (5 procent), drifttimmar per år (3300), årlig körsträcka 

(125 000 kr), ett generellt momspåslag (1,21) samt en avskrivning på 13 procent. 

Beräkning av kapitalkostnad: 

𝑖𝑛𝑘ö𝑝𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 ∙ 𝑟ä𝑛𝑡𝑎

𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟
 

Beräkning av värdeminskning: 

𝑎𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 ∙ 𝑖𝑛𝑘ö𝑝𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠

𝑘ö𝑟𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 𝑝𝑒𝑟 å𝑟
 

De specifika kalkylvärden enligt ASEK 5 som används är förarlön, 272 kronor per timme 

(inklusive generellt momspåslag) samt dieselpris, redovisat underlagsrapport. Angående 

inköpspris, kostnader för däck, reparation och underhåll samt övriga kostnader används 

värden från Sveriges Åkeriföretag. Kostnadsposten ”Övrigt” som finns redovisad i 

underlagsrapporten utgörs dessa av fasta kostnader som är relevanta att ha med i en 

total kostnadsjämförelse. I den praktiska tillämpningen är kostnaden utslagen per 

fordonskm.  
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För att beräkna tidsberoende kostnader måste totala antalet fordonstimmar beräknas. 

Detta har gjorts enligt följande: 

𝐹𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 =
𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑠𝑘𝑚

ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 𝑘𝑚/ℎ
 

Hastigheten beräknas genom att dividera den årliga körsträckan per fordon med årligt 

antal drifttimmar per fordon. Den på detta sätt beräknade genomsnittliga hastigheten 

blir 38 km/h. I underlaget från Sveriges Åkeriföretag används en genomsnittlig 

körhastighet på 55 km/h. Denna hastighet skulle kunna användas i en känslighetsanalys. 

I denna analys används samma drivmedelsförbrukning som i tidigare 

samhällsekonomiska analys. Drivmedelsförbrukningen är enligt modellberäkningen 

0,4334 liter per fordonskilometer för 60-tonsfordonet. För att beräkna 

drivmedelsförbrukning med 74-tonsfordon har denna räknats upp med 12 procent. 

Bränsleförbrukningen är en central parameter i beräkningen och därför skulle en 

känslighetsanalys där drivmedelsförbrukningen ökar med endast 7 procent kunna göras. 

Vägslitage 

Genomsnittlig marginalkostnad för lastbilstrafikens vägslitage uppgår till 0,20 kr per 

fordonskm, genomsnitt alla vägtyper. Det genomsnittliga antalet standardaxlar (SA) för 

tunga fordon är 1,3. 

För att beräkna marginalkostnader för andra fordon viktas kostnaden i proportion till 

antalet standardaxlar. Standardaxlar (SA) beräknas enligt följande: 

 

𝑆𝐴 =
𝑡𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑥𝑒𝑙4 ∙ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑥𝑙𝑎𝑟

10 000
 

 

Olyckor 

Det finns mycket lite empiri kring 74-tonsfordon och dess trafiksäkerhet. Det finns inte 

något som tyder på att olyckskostnaden per fordonskm skulle påverkas nämnvärt med 

dessa fordon på vägarna. Därför används den genomsnittliga marginalkostnaden för 

olika trafikmiljöer, 0,3657 kr per fordonskm för såväl 60-tons- som 74-tonsfordon. 

Detta bygger på förutsättningen att de tyngre fordonen uppfyller tekniska krav som 

innebär att risken för olyckor inte ökar. Detta är samma förutsättningar som användes i 

2014 års regeringsuppdrag. 

Dock bör beaktas att kunskapen kring ett 74-tonsfordons trafikegenskaper är begränsad. 

För att ha likvärdiga egenskaper, t.ex. bromsförmåga, som ett konventionellt 60-

tonsfordon kan mycket väl inköpspriset vara högre än det som antas i föreliggande 

kalkyl. Det torde inte heller vara omöjligt att ett 74-tonsfordon inte, pga. sin större 

tyngd, kan ha samma egenskaper som ett 60-talsfordon. Det borde dock stå klart att 

eftersom antalet fordon och fordonskm minskar med ett införande av de tyngre 

fordonen så blir den sammanlagda trafiksäkerhetseffekten positiv. 

Värderingen av olyckor räknas upp med tillväxt i real BNP per capita, 1,77 procent per år 

enligt ASEK 5. 
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Emissioner 

Samma emissionsfaktorer används som i tidigare samhällsekonomiska analys. 

Emissionsfaktorerna är uttryckta i gram per fordonskilometer. Dessa räknas om till 

gram per liter bränsle. Dessa emissionsfaktorer appliceras på beräknad 

bränsleförbrukning (se avsnitt om fordonskostnader ovan). Liksom vad gäller 

olyckskostnader räknas dessa värderingar upp med tillväxt i real BNP per capita, 1,77 

procent per år. 

Buller 

Trafikverket är enligt lag skyldig att som väghållare åtgärda bullerproblem längs statliga 

vägar. Sammantaget betyder införande av 74- tons fordon att fler bullerskyddsåtgärder 

behöver göras. Omfattningen styrs av trafikmängder och på vilka vägar fordonen går, 

vilket kan utredas närmare när tillräckliga uppgifter finns. Detta betyder att kostnaden 

för ökade bullerstörningar sannolikt är låg, istället tillkommer kostnader för 

bullerreducerande åtgärder. 

I denna analys antas därför bullerstörningen vara opåverkad både vid tyngre och 

tyngre och längre fordon – på samma sätt som i tidigare samhällsekonomiska 

analys.   

Tidsfördröjning 

Om antalet lastbilar förändras påverkas också de fördröjningar för personbilstrafiken 

som uppstår till följd av att de senare tvingas köra i lastbilarnas lägre hastighet. Denna 

effekt uppstår på vägar där hastighetsgränsen är sådan att personbilar får köra snabbare 

än lastbilar och där omkörningsmöjligheterna är begränsade. I VTI (2012a) har effekten 

av förändrad tidsfördröjning för personbilar beräknats för fallet då 

rundvirkestransporter ersätts med 90-tonsfordon. Tidsfördröjningen beräknas där 

endast för 2-fältsvägar med begränsade omkörningsmöjligheter. I VTI (2012a) anges att 

den genomsnittliga externa marginalkostnaden för tidsfördröjning uppgår till 0,17 kr per 

lastbilskilometer.  

Här används denna siffra i beräkningarna även om detta troligen ger en överskattning 

då siffran är beräknad för rundvirkestransporter med fokus på vägar med begränsade 

omkörningsmöjligheter. Rapporten analyserade även ett begränsat vägnät där tyngre 

fordon var tillåtna vilket antogs resultera i längre körväg i och med omvägar. Som 

känslighetsanalys skulle ett 10 procent högre och längre värde kunna användas. 

Kalkylperiod och diskontering 

Kalkylperioden utgörs av 40 år, från år 2018 till år 2057. Som redogörs för i avsnitt 3 

antas en kontinuerlig ökning av andelen HCT fordon under perioden 2018 till 2050. I 

jämförelsealternativet sker samtliga transporter under hela kalkylperioden med 60-

tonsfordon. 

Sammanställning av samhällsekonomiska effekter 

I tabell 11 nedan redovisas totala beräknade samhällsekonomiska effekter av höjning av 

tillåten fordonsvikt från nuvarande 60 ton till 74 ton med oförändrad total fordonslängd 

samt höjning av tillåten fordonsvikt till 74 ton med 34 meters fordon, diskonterade till 

nuvärden. Den överflyttning som förväntas ske från järnväg till väg finns med i kalkylen.  
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Samhällsekonomisk effekt Nuvärden, miljoner kr 

74 ton 74 ton o 34 m 

Producent-/konsumenteffekter Fordonsägare eller 

godstransportköpare 

 

33 271 97 502 

Budgeteffekter Dieselskatt och moms 154                             15 690 

Externa effekter 

Vägslitage (exkl. broar) 1 671 3 773 

Luftföroreningar  3 364 

CO2 91 7 488 

Olyckor 1 879 4 362 

Tidsfördröjning 517 1 198 

Summa  37 586 130 377 

Infrastrukturinvesteringar  10 705  10 705 

NNK  2,51 11,18 

Tabell 11. Samhällsekonomiska effekter av tyngre samt tyngre och längre fordon.  

Den samhällsekonomiska analysen uppvisar en positiv nettonuvärdeskvot, samt positiva 

överlag positiva miljöeffekter för ett införande av tyngre transporter. I kalkylen ovan 

antas att kostnaden för infrastrukturinvesteringar är densamma oavsett om de längre 

fordonen tillåts eller inte. Den extra kostnad som kan uppkomma för att göra vissa 

anpassningar för de längre fordonen bedöms vara marginell. Om exempelvis 

investeringskostnaden ändå antas öka med 2 miljarder kr så sjunker NNK från 11,18 till 

8,8.  

 

7.3 Transportpolitisk målanalys inklusive miljöeffekter  

Syftet med den transportpolitiska målanalysen är att bedöma vilka effekter HCT 

kommer att få på de transportpolitiska målen. Det huvudsakliga underlaget för denna 

bedömning kommer från systemanalysen och resultaten av effektberäkningar i den 

samhällsekonomiska analysen. Målanalysen skiljer sig mot den samhällsekonomiska 

analysen genom att effekterna ställs i relation till de transportpolitiska målen och inte 

värderas i monetära termer. 

Det övergripande transportpolitiska målet är att ”säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i 

hela landet.” (Prop. 2008/09:93). Detta mål konkretiseras genom ett funktionsmål 

(tillgänglighet) och ett hänsynsmål (säkerhet, miljö och hälsa). För att bedöma hur 

funktionsmålet och hänsynsmålet påverkas bryts dessa ned i ett antal mer specifika 

aspekter som behandlas nedan. Analysen utgår från Trafikverkets mall för 

transportpolitisk målanalys i samlad effektbedömning (Trafikverket 2012c). 

Funktionsmålet 

Funktionsmålet formuleras på följande sätt: ”Transportsystemets utformning, funktion 

och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god 

kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. 

Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors respektive 

mäns transportbehov.” (Prop. 2008/09:93). Nedan görs en bedömning av hur olika 
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aspekter av funktionsmålet påverkas av ett införande av HCT-transporter på utpekat 

vägnät. 

 

Medborgarnas resor 

Positivt bidrag. Färre lastbilar medför att tidsfördröjning för personbilar kan minska 

något vilket har en positiv effekt på funktionsmålet i och med kortare restider. Vid 

överflyttning av godstransporter från järnväg till väg kan vissa persontransporter på 

järnväg vid kapacitetsbrist (särskilt rusningstrafik i storstadsområden) gynnas på grund 

av minskad trängsel. Om den frigjorda kapaciteten p.g.a. färre godståg kan utnyttjas för 

persontrafik är dock högst osäkert och generellt så bedöms effekten på kapaciteten i 

järnvägsnätet som liten.   

 

Näringslivets transporter 

Positivt bidrag. HCT bidrar till ökad effektivitet för godstransporter på väg och sänkta 

transportkostnader vilket stärker näringslivets internationella konkurrenskraft. En stor 

andel av nyttorna i den samhällsekonomiska analysen består av sänkta 

transportkostnader. HCT kan även ha en positiv effekt genom att reducera trängsel, 

både i vägnätet genom effektivare transporter och på järnvägen genom överflyttning 

från järnväg till väg. När det gäller transportörers upplevelser av tillförlitlighet och 

trygghet, transportköpares upplevelser av bekvämlighet samt transportbranschens 

nöjdhet är effekten av HCT inte möjlig att bedöma. Det är dock svårt att tänka sig att 

införande av HCT skulle medföra några negativa effekter.  

 

Tillgänglighet regionalt och mellan länder 

Oklart bidrag. Tillgänglighet avser i huvudsak persontransporter. Pendlingsmöjligheter 

förbättras om trängsel på väg och järnväg minskar. 

 

Jämställdhet 

Negativt bidrag. HCT innebär ökade satsningar på väginfrastruktur och leder troligen 

till kortare restider för persontransporter på väg. Detta gynnar i högre utsträckning män 

eftersom de använder bil betydligt mer än kvinnor. Effekten bedöms dock som liten.  

 

Barn & unga 

Oklart bidrag. HCT innebär ökade satsningar på väginfrastruktur och leder troligen till 

kortare restider för persontransporter på väg. Detta gynnar i högre utsträckning 

medelålders personer eftersom de använder bil betydligt mer än barn och unga.   

 

Personer med funktionsnedsättning 

Inget bidrag. HCT bedöms inte påverka möjligheterna för personer med 

funktionsnedsättning att använda transportsystemet. 

Kollektivtrafik, gång, cykel 

Oklart bidrag. I tätortstrafik ingen eller liten skillnad eftersom HCT huvudsakligen inte 

används för distribution inom tätorter. I regional- och fjärrtrafik innebär HCT ökade 

satsningar på väginfrastruktur och leder eventuellt till kortare restider för 

persontransporter på väg. Detta gynnar biltrafik och i viss mån busstrafik men inte gång 

och cykel. Effekten bedöms dock som liten. 

Hänsynsmålet 
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Hänsynsmålet formuleras på följande sätt: ”Transportsystemets utformning, funktion 

och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska 

också bidra till det övergripande generationsmålet för miljö och att miljökvalitetsmålen 

uppnås, samt bidra till ökad hälsa”. Nedan görs en bedömning av hur olika aspekter av 

hänsynsmålet påverkas. 

 

Klimat 

Positivt bidrag. Koldioxidutsläppen från transporter förväntas minska. Förändringarna 

i trafikarbete tillsammans med emissionsfaktorer för de olika typerna av ekipage leder 

till en gör att ett införande av 74 tons ekipage med bibehållen längd beräknas minska 

koldioxidutsläppen med 1 %, jämfört med mängden koldioxidutsläpp om tyngre 

lastbilar inte hade tillåtits. Ett införande av 74 tons och 34 meters ekipage leder till ca 11 

% lägre koldioxidutsläpp%, jämfört med mängden koldioxidutsläpp om tyngre och 

längre lastbilar inte hade tillåtits. Det bör noteras att HCT leder till en successiv 

förstärkning av vägtransporternas konkurrenskraft i relation till järnväg och sjöfart 

vilket kan få långsiktiga konsekvenser för fördelningen mellan olika trafikslag. En 

ytterligare effekt handlar om klimateffekter vid infrastrukturinvesteringar såsom 

förstärkning av broar och vägar samt minskade klimateffekter till följd av minskade 

kapacitetsinvesteringar i väg och järnväg. Detta beräknas dock inte i denna rapport. 

Luftföroreningar 

Positivt bidrag. Utsläppen av luftföroreningar minskar något i och med effektiviseringen 

av vägtransporterna. Följande minskningar av utsläppen har beräknats. 

 

Buller 

Oklart bidrag. I analysen i denna rapport antas bullerstörningen vara opåverkad både 

vid tyngre och tyngre och längre fordon. Se vidare den samhällsekonomiska analysen. 

 

Trafiksäkerhet 

Oklart bidrag. Empirisk kunskap saknas om effekterna av tyngre och längre fordon på 

trafiksäkerhet och antal olyckor. I analysen i denna rapport antas att effekterna blir 

begränsade. Se vidare den samhällsekonomiska analysen. 

 

Övriga effekter 

Oklart bidrag. Det finns ett antal effekter under hänsynsmålen som inte bedöms 

påverkas av HCT. Dessa inkluderar: vattenkvalitet, markföroreningar, skyddsvärd mark, 

betydelse för areella näringar, landskapspåverkan, biologisk mångfald, växtliv och 

djurliv, forn- och kulturlämningar, kulturarv. 

 

Sammanfattning av transportpolitisk målanalys 

Vad gäller funktionsmålet så ger HCT ett tydligt positivt bidrag på näringslivets 

transporter eftersom transportkostnaderna sänks och transporteffektiviteten på väg 

ökar. Även medborgarnas resor och tillgänglighet påverkas positivt men här är 

effekterna mindre tydliga. Jämställdhet samt barn och unga påverkas negativt eftersom 

satsningar på väginfrastruktur mest gynnar biltrafik som används i väsentligt högre 

utsträckning av män och av medelålders personer. Påverkan på kollektivtrafik, cykel och 

gång är osäker medan ingen påverkan bedöms ske för funktionshindrade. 

Vad gäller hänsynsmålen så ger HCT ett positivt bidrag vad gäller klimat vilket beror på 

den ökade transporteffektiviteten för gods på väg som medför minskade 
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koldioxidutsläpp. Detta motverkas av ett negativt bidrag från överflyttning från järnväg 

och sjöfart till väg. Dock är dessa minskningar begränsade i jämförelse med de totala 

utsläppen från godstransporter och många ytterligare åtgärder krävs för att nå 

klimatmålen. 

HCT ger även ett positivt bidrag till utsläpp av luftföroreningar som minskar i och med 

ökad transporteffektivitet. Effekterna på buller och trafiksäkerhet bedöms som små och 

kan antingen vara positiva eller negativa. 

HCT leder även till en långsiktig förstärkning av vägens konkurrenskraft gentemot 

järnväg och sjöfart vilket kan försvåra en överflyttning till dessa transportslag som har 

lägre utsläpp av koldioxid. 

Fördelningsanalys 

Fördelningsanalysen syftar till att beskriv hur nyttor och kostnader fördelar sig mellan 

olika grupper. Denna fördelningsanalys är enbart kvalitativ, dvs. här finns inga 

kvantifieringar av nyttor och kostnader. 

Lokalt/regionalt/nationellt/internationellt 

HCT kommer att bidra till en generellt ökad konkurrenskraft för näringslivet i Sverige på 

grund av effektivare vägtransporter nationellt. Beroende på vilka vägar som öppnas upp 

för HCT, och det är enbart tyngre eller tyngre och längre fordon, kommer dock nyttorna 

att fördela sig olika över landet. Eftersom det utpekade vägnätet på sikt omfattar ca 60 % 

av det totala vägnätet är det svårt att peka ut specifikt hur nyttor och kostnader fördelar 

sig mellan olika län och kommuner. Nyttor respektive kostnader på läns- eller 

kommunnivå beror också mycket på regional och lokal struktur på näringslivet eftersom 

HCT har olika potential i olika näringsgrenar. Eftersom basindustrins konkurrenskraft 

är mer beroende av kostnadseffektiva transporter än branscher med högre varuvärden 

så förväntas norra Sverige få mer nytta än södra Sverige, speciellt vad gäller tyngre 

transporter. Å andra sidan kan byte från enkeltrailer till dubbeltrailer i södra Sverige få 

stor inverkan på trafikintensitet och kapaciteten i systemet. 

 

Trafikanter, transporter och externt berörda 

Om antalet lastbilar minskar är det positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt (även om de är 

längre och tyngre); om de inte minskar är det negativt.   

Om det sker en överflyttning från järnväg innebär det ett frigörande av kapacitet i 

järnvägsnätet. Om det är möjligt att utnyttja den frigjorda kapaciteten för mer 

persontrafik på järnväg skulle detta möjligen kunna innebära en nytta på hårt belastade 

sträckor runt storstadsområdena. Om det är möjligt att använda den frigjorda 

kapaciteten för persontrafik är dock inte säkert, utan det beror dels på i vilka relationer 

överflyttningen sker och dels vilka tåglägen som frigörs. För den interregionala 

snabbtågstrafiken med en mycket högre medelhastighet än godstågen skulle färre 

godståg kunna minska störningskänsligheten. Men här bör även beslut om nya 

höghastighetsbanor och utredningar av nya stambanor beaktas. De konflikter som idag 

råder mellan gods- och interregional snabbtågstrafik kommer sannolikt att kunna 

hanteras bättre när ny järnvägsinfrastruktur är på plats.  

 

Näringsgren 
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Det övergripande motivet för företag att få utnyttja både längre och tyngre fordon är 

givetvis ökad transporteffektivitet. Men hur nyttorna fördelar sig i olika näringsgrenar 

beror på om det är tunga eller tunga och långa fordonskombinationer som tillåts. 

Analysen av potential för HCT-användning uppdelat på varugrupper och typer av 

vägtransporter belyser att det är relativt stor skillnad på potentialen för HCT mellan 

olika varugrupper och därmed för olika näringsgrenar.  

Som en del av systemanalysen genomfördes även en intervjustudie med åtta företag 

inom olika näringsgrenar. Studien omfattade intervjuer med representanter för ett 

kemiföretag, ett livsmedelsföretag, ett malm- och metallföretag, ett skogs- och 

pappersföretag, ett detaljhandelsföretag, samt tre transportföretag. Resultaten från 

intervjustudien visade också att tyngre respektive längre fordonskombinationer har 

olika potential i olika branscher. Detaljhandelsföretaget uppskattar att 

transportkostnader och miljöutsläpp kan reduceras med ca 10 % på transporterna till de 

80 butiker de har i Sverige, men potentialen är begränsad om HCT bara tillåts i Sverige 

då mycket gods transporteras inom hela Norden. Potentialen är främst relaterad till 

transporter mellan terminaler. Andelen av ett stort transportföretags transporter som 

skulle kunna utnyttja längre fordon uppskattas till ca 10 %.  

För varugrupperna Livsmedel, Övriga förädlade varor, dvs. styckegods i lastbärare 

(container, lösflak eller trailer), är det längden på fordon som är avgörande. Således 

skulle enbart en ökning av bruttovikten ha liten betydelse för företag inom 

näringsgrenar som producerar denna typ av varor.  

Endast tyngre fordonskombinationer är framförallt betydelsefullt för näringsgrenar där 

transporter av bulkgods är dominerande (såsom Skogsbruk, Råolja och oljeprodukter, 

Kemikalier, Stål och metallmaterial, Anläggningsmaterial samt Malm och annan 

metallråvara.)  

För företag inom transportsektorn fördelar sig nyttor och nackdelar av ett införande av 

HCT också olika. Ökad transporteffektivitet för vägtransporter innebär ökande 

konkurrens för järnvägens godsspeditörer för järnvägssträckan men lägre kostnader för 

forslingen till och från terminalerna samt för det gods som inte får plats på tåget eller 

kommer för sent.  

Strukturen inom åkerinäringen kan också komma att påverkas eftersom 

investeringskostnaderna för HCT-fordon (i alla fall i nuläget) är betydligt högre än för 

vanliga fordon. Detta innebär att stora aktörer med möjlighet att bära strategiska 

investeringskostnader har en fördel framför mindre aktörer.  

Hur vinsterna av HCT fördelas mellan åkeriet, chauffören, speditören, mäklaren, 

varuägaren, lastbilstillverkaren, tillverkaren av efterfordonen, väghållaren, staten och 

kommunen påverkar respektive parts incitament till investering i HCT fordon och HCT 

anpassning av infrastrukturen.  

Trafikslag 

På sikt kan den försämrade konkurrenskraften för järnvägstransporter som följer av 

effektivisering av godstransporter på väg medföra att viss tågtrafik på marginalen blir 

olönsam och upphör, om inte motsvarande effektivisering tillåts ske på järnväg. 

Resonemanget grundar sig på att lönsamheten för godstransporter på järnväg idag är låg 

och systemen redan är hårt kostnadspressade. Detta medför då sämre utbud och 
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tillgänglighet för återstående godskunder med järnvägstransporter vilket i sin tur kan 

påverka deras val av transportmedel.  

 

Kön 

HCT innebär ökade satsningar på väginfrastruktur och leder troligen till kortare restider 

för persontransporter på väg. Detta gynnar i högre utsträckning män eftersom de 

använder bil betydligt mer än kvinnor. Effekten bedöms dock som liten. 

Åldersgrupp 

HCT innebär ökade satsningar på väginfrastruktur och leder troligen till kortare restider 

för persontransporter på väg. Detta gynnar i högre utsträckning medelålders personer 

eftersom de använder bil betydligt mer än barn, unga och äldre. Effekten bedöms dock 

som liten. 

Sammanfattning av fördelningsanalys 
HCT kommer att bidra till en generellt ökad konkurrenskraft för näringslivet i Sverige på 

grund av effektivare vägtransporter nationellt, men nyttorna kommer att fördela sig 

olika över landet beroende på vilket vägnät som öppnas upp och beroende på lokal och 

regional näringslivsstruktur.  

Om HCT leder till överflyttning av gods och frigörelse av kapacitet i järnvägsnätet skulle 

den interregionala snabbtågstrafiken och de grupper som utnyttjar denna kunna få nytta 

av detta i form av mindre störningskänslighet. I förlängningen skulle den förändrade 

konkurrensfördelarna mellan väg och andra transportslag kunna innebära ett minskat 

utbud av godstransportmöjligheter på järnväg.  

Transportköpare inom varugrupperna Livsmedel och Övriga förädlade drar mest nytta 

av en längdreform då det är volym snarare än vikt som är en begränsande faktor för 

denna typ av lastbilstransporter. Transportköpare inom varugrupper där transporter av 

bulkgods är dominerande (såsom Skogsbruk, Råolja och oljeprodukter, Kemikalier, Stål 

och metallmaterial, Anläggningsmaterial samt Malm och annan metallråvara) drar nytta 

av en viktreform. 

För företag inom transportsektorn fördelar sig nyttor och kostnader av ett införande av 

HCT också olika. Ökad transporteffektivitet för vägtransporter innebär ökande 

konkurrens för järnvägens godsspeditörer. Den högre investeringskostnaden för HCT- 

fordon jämfört med vanliga fordon bedöms på kort sikt kunna påverka strukturen inom 

åkerinäringen då stora aktörer med möjlighet att bära strategiska investeringskostnader 

får en fördel framför mindre aktörer.   
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8. Fortsatt arbete 

Trafikverket konstaterar också att det finns behov av ett fortsatt arbete för att kunna 

myndigheten ska vara förberedda på en eventuell upplåtelse av BK4. Exempel på fortsatt 

arbete är: 

 Införandeplan av BK4, innefattande aktiviteter för att upplåta ett begränsat 

vägnät inom 12 månader. 

 Framtagande av utbyggnadsplan för en successiv utbyggnad av det begränsade 

vägnätet. 

 Förutsättningar och implementering av ett kontrollsystem, där ett tekniskt 

system behöver etableras och ett fortsatt utredningsarbete har föreslagits för att 

klargöra övriga aspekter. 

 Fortsatt forskning- och kunskapsinsamling inom ämnet, där bl.a. arbetet som 

bedrivits inom ramen för HCT- programmet visar värdet av en bransch 

gemensam forskningsplattform. 

 Fördjupad utredning för vid ett införande av BK4 för effekter på icke statliga 

vägar  
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Bilaga 1 

Fördjupade analyser av att tillåta tyngre fordon på 
det allmänna vägnätet 

 

Trafikverket genomförde den 1 oktober en öppen hearing för att presentera arbetet med 

regeringsuppdraget kring tyngre fordon på det allmänna vägnätet. Intresset var stort då 

ca 80 deltagare med representanter från näringsliv, regionförbund, transportbranschen 

och andra myndigheter fick uppdraget redovisats för sig och deltog med inspel till 

arbetet. 

Efter en presentation av uppdraget och trafikverkets arbete fick deltagarna under två 

workshoppar diskutera några olika frågeställningar. En fråga som diskuterades 

var utformningen av den successiva utbyggnadsplanen. En annan uppgift under 

workshoppen var att föreslå kritiska faktorer för att nyttorna i den successiva 

utbyggnadsplanen ska kunna realiseras.  

 

Sammanfattningsvis framkom under hearingen många goda inspel och ett urval av dessa 

är: 

 Bygg vidare på existerande regelverk kring fordon, axelavstånd, fordonslängd 

etc. 

 HCT - respektive FOI-projekt har pågått länge, nu hoppas branschen på att 

underlaget skapar förutsättningar för snabb realisering 

 Samma ansvar finns att titta på överflyttningseffekt som definitionen av 

vägnätet, d.v.s. beakta både längre och tyngre fordon 

 Regelverket måste tillåta olika typer av fordonskombinationer och utformningar 

utifrån transportslag 

 Helhetsbilden är viktig, liksom samband med övriga skatter och avgifter 

 Hur ska näringsliv nå ut till BK4-nätet med sina transporter? Hur beaktas detta 

i uppdraget? 

 Det finns ett antal sträckor där järnvägen inte är ett alternativ och dessa bör 

prioriteras.  

 74 ton kan också ge mer kostnadseffektiva lastbilstransporter till en terminal 

och därigenom fler järnvägstransporter. 

 Vilka verksamheter kan bäst nyttja 74 tons vägnät. En tydlig tidplan krävs om en 

succesiv utbyggnad ska genomföras så att transportörer kan planera sin 
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investeringar. En tydlig tidplan och klara spelregler förenklar för alla aktörer i 

genomförandeskedet. 

 Det finns inte tid för alltför mycket utredande, svensk industri behöver 

effektiviseringar snarast. 

 Fortsatt arbete för att få stor utväxling i tre steg; 1) tyngre, 2) tyngre + längre, 

3)tyngre/ännu tyngre + längre/längre 

 Snabbt och tydligt besked om vad som kommer att gälla är viktigt i och med att 

ledtiden för utrullning/investeringar är flera år.  

 Att i det långa perspektivet beakta och beskriva hur olika hinder ska bearbetas 

av t.ex. genomfartsleder i tätbebyggda områden, flaskhalsar etc. 

 Undvik att fastna i resonemang om överflyttningseffekter. Alla transportslag 

behöver vara så bra som möjligt 

 Överflyttningseffekterna är troligen försumbara, endast en liten andel 

transporter där järnväg- och väg kan betraktas som substituta 

 Alla trafikslag behöver förstärkas, var för sig och tillsammans. 

 Utformning av kontrollsystemet är en viktig faktor för genomförandet och 

planeringen inför detta. 

 

Trafikverket fortsätter nu med arbetet genom analyser och pilotprojekt inom ramen för 

uppdraget som slutredovisas senast den 30 november. 
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Bilaga 2 

Berörda hamnar och kombiterminaler 

Nedanstående tabell redovisar de hamnar och kombiterminaler som har ansetts hantera 

tunga godsflöden på väg. 

Kommun Hamn Kombiterminal 

Luleå Luleå Luleå 

Skellefteå Skellefteå  

Umeå Umeå Umeå 

Piteå Piteå  

Kalix Karlsborg  

Kiruna  Kiruna 

Sundsvall Sundsvall  

Gävle Gävle  

Norrtälje Kapellskär  

Stockholm Värtan Årsta (Stockholm Syd) 

  Rosersberg 

Norrköping Norrköping  

Oxelösund Oxelösund  

Västerås Västerås  

Göteborg Göteborg  

 Brofjorden  

 Stenungssund  

Varberg Varberg  

Oskarshamn Oskarshamn  

Halmstad Halmstad  

Jönköping  Torsvik (Jönköping S) 

Skillingaryd  Boramo 

Nässjö  Gamlarp 

Älmhult  Älmhult 

Karlshamn Karlshamn  

Karlskrona Karlskrona  

Helsingborg Helsingborg  

Malmö Malmö  

Trelleborg Trelleborg  

Ystad Ystad  
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Bilaga 3 

I det tidigare regeringsuppdraget om tyngre fordon på vägnätet rymdes en internationell 

utblick. Trafikverket konstaterar att en ny utblick inte är aktuell samt att 

utbyggnadsplanen och de leveranser som finns i anslutning till aktuellt 

regeringsuppdrag baseras på det fakta och kunskap som finns tillgänglig. Den tidigare 

rapportens avsnitt om internationella erfarenheter redovisas i denna bilaga.  

 

Internationella erfarenheter 
Längre och/eller tyngre fordon har prövats i en hel del länder (Helena Kyster Hansen, 

2013), bl.a. Canada, USA, Mexiko, Brasilien, Nya Zeeland, Australien, Sydafrika och 

Finland. Angreppsätten och villkoren för HCT skiljer sig åt mellan länderna. I korthet 

redovisa några exempel och ländernas tankar bakom sina satsningar för att sätta in de 

svenska ambitionerna med HCT och 74 ton i ett internationellt perspektiv.  

Australien har mer än tre decenniers erfarenhet av HCT. Det statliga vägnätet är indelat 

i fyra så kallade tillgänglighetsklasser. Den mest öppna (Level 1) avser drygt 90 procent 

av vägarna och tillåter fordon som är upp till 20 meter och väger max 63,5 ton. Om en 

operatör använder sig av IAP (Intelligent Access Program) öppnas detta vägnät för 

fordon upp till 68 ton. IAP innebär att fordonet är GPS-övervakat så att det går att 

säkerställa att det befinner sig på det vägnät som det har rätt att vara på.  

Därefter följer nivåerna 2, 3 och 4. Var och en med mer generösa möjligheter till ökad 

längd och vikt. Level 2 avser i huvudsak det som kallas B-doubles (B-dubbel) som 

begränsas av 26 meter och 68 ton. Mellan 1996 och 2006 ökade antalet B-dubbel nästan 

tiofalt (från 1 265 till 11 400), medan ökningen av övriga ledade tunga fordon var liten 

(från 54 198 till 58 200). Mellan 1999 och 2007 tog B-dubbeln upp hela ökningen av 

transportarbetet utfört av ledade fordon (OECD, 2009), (Pearson, 2009). 

De följande nivåerna är med svenska mått mer extrema med fordon som är över 60 

meter långa och väger upp till 132 ton.  

I Nya Zeeland kan så kallade High Productivity Motor Vehicles (HPMV – längre/tyngre 

än det normalt tillåtna 20 meter/44 ton) tillåtas på speciellt utpekade rutter. Fordonen 

är sällan över 25 meter, eftersom det då krävs ett särskilt tillstånd för att passera 

järnvägskorsningar. Varje HPMV klassas individuellt i kombination med ett PBS-system 

(Performance Based Standards). Runt 1000 fordon är klassade som HPMV (ca 5 procent 

av Nya Zeelands fordonsflotta) varav hälften för högre vikt än 44 ton. Många av dessa 

fordon utnyttjar inte denna höga vikt eftersom godset som transporteras för det mesta är 

skrymmande. 

I USA skiljer sig regelverket mellan delstaterna. Inom de 12 delstater där HCT tillåts 

finns utpekade stråk för olika typer av fordon. Längst fordon tillåts i Colorado – 35,5 

meter (dragbil och tre släp) och de tyngsta i Michigan – 74 ton. Michigans tunga bilar är 

ofta relativt korta (knappt 18 meter) med 11 axlar. Inom en och samma delstat kan olika 

vägar vara tillåtna för olika typer av HCT-fordon. Även tidpunkt och årstid kan begränsa 

förekomsten av HCT.  



82 
 

Mexiko tillåter kombinationer upp till 31 meter och 66,5 ton på vissa huvudvägar. Det 

finns 17 olika baskonfigurationer av fordon. Var och under vilka förutsättningar dessa 

har tillgång till vägnätet beror på fordonskombinationen, vägtyp och maxvikt. Men 

fordonen är bara tillåtna på de tre högst klassade (av fem typer) vägtyperna – ET-

Highways, A- Highways och B-Highways – alla delar av det primära vägnätet. 

I Brasilien tillåts normalt max 19,8 meter/57 ton. Med speciellt tillstånd och på utpekade 

vägar tillåts B-doubles upp till 30 meter och 74 ton. Speciella krav ställs på fordonen. 

I Sydafrika är normal max fordonsstorlek 22 meter/56 ton. För större fordon pågår 

försöksverksamhet i kombination med Performance Based Standards (PBS), främst för 

timmertransporter. Ett 60-tal s.k. ”Smart Trucks” rullar nu på vägarna. Klassificeringen 

följer Australiskt PBS-mönster varför inget max mått/vikt finns utan fordonen 

klassificeras efter PBS. Största fordonen för närvarande är 42 meter/176 ton för 

gruvindustrin.  

I Canada har provinserna stor frihet att bestämma egna regelverk. Några delstater 

tillämpar Performance Based Standards (PBS) för att avgöra vilka fordon som får 

tillgång till olika delar av vägnätet. Flera delstater tillämpar SPIF-systemet (Safe, 

Productive, Infrastructure–Friendly) som ställer krav på fordonen i alla storleksklasser. 

Fordon som inte uppfyller detta regelverk får sin maxlast reducerad med 3 ton. I Canada 

är HCT-fordonen främst ett sätt att öka lastvolymen genom att förlänga fordonen. I 

Alberta tillåts t.ex. en ökad lastvolym men inte högre totalvikt än den maximalt tillåtna 

på 62,5 ton vid 8 axlar. Vägnätet som HCT-fordonen får köra på är ca 3000 km långt 

vilket motsvarar ca 20 procent av huvudvägnätet i Alberta. En slutsats från 40 års 

erfarenheter i Alberta är att den generellt höga säkerhetsprestandan för HCT-fordonen 

är starkt relaterade till de stränga tillståndskraven. Dessa innebär i korthet anvisade 

transportvägar, restriktioner för hastighet, tid på dygn, och under vilka väg- och 

väderförhållanden HCT-fordonen får köra, samt krav på förarnas erfarenhet och extra 

utbildning. 

Gemensamt för dessa länder är att endast delar av vägnätet är upplåtet för HCT och att 

fordonen som nyttjar dessa vägnät måste uppfylla skilda, men tydliga villkor i ett 

regelverk, ofta kopplat till PBS.  

 
Performance Based Standards (PBS), tillgång till vägnätet och slitage 

Vilka fordon som får trafikera det svenska vägnätet bestäms bl.a. av fordonens mått och 

vikt. Det följer bl. a av rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i 

nationell och internationell trafik för vägfordon som framförs inom gemenskapen.  

Ett annat sätt att hantera frågan om fordonen än genom fasta mått har prövats utanför 

EU. Det handlar om Performance Based Standards (PBS) – ett system som mera 

beskriver fordonen genom dess egenskaper i relation till infrastrukturen, än genom dess 

mått och vikt. Systemet används i olika omfattning i bl.a. Australien, Canada, Sydafrika, 

Brasilien, USA och Nya Zeeland. Australien har implementerat systemet nationellt. 

Poängen med systemet är att det öppnar för nya tekniker och innovativa lösningar 

genom att lägga fast krav på fordonens egenskaper, men inte deras utformning. 
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En motsvarande tanke finns inom andra sektorer av EU genom direktivet om new 

approach26 för teknisk harmonisering inom t.ex. byggprodukter. Standarderna lägger 

fast minsta krav för hälsa och säkerhet men reglerar inte i detalj den tekniska lösningen.  

I Australien finns 16 standarder kopplade till fordonen och 4 till infrastrukturen. De 16 

standarderna om fordonen handlar om fordonets säkerhetsegenskaper när det körs. De 

4 standarderna om infrastruktur handlar om infrastrukturens förmåga att möta krafter 

och belastningar från fordonen när de körs.   

För varje fordonsstandard finns prestationsnivåer som öppnar möjligheten att trafikera 

olika delar av vägnätet. I Sverige driver VTI ett forskningsprojekt (Finansierat via FFI27) 

med syfte att ta fram relevanta standarder och nivåer på dem för svenska förhållanden. 

Ett liknande projekt drivs även i Holland. Exempel på PBS standarder är: startbarhet, 

backtagningsförmåga, accelerationsförmåga, nos- och svanssvep, statisk vältningsgräns, 

bakåtförstärkning av sidoacceleration, bärighet för broar, bärighet för beläggning etc. 

När det gäller infrastrukturens egenskaper och förmåga att möta fordonens påverkan 

genom slitage och belastning finns 4 standarder. Alla finns till som skydd för 

infrastrukturen, som oftast inte är designad för de mycket höga laster och krafter som 

uppstår vid mycket långa och/eller tunga fordon. 

1. Vägens bärighet. Förmågan att hantera vertikala krafter under vägens yta 

(Pavement vertical loading). Standarden handlar om enskilda axlars eller 

axelgruppers påverkan och inte om fordonets totala vikt. 

2. Beläggningens slitstyrka. Förmågan att hantera horisontella krafter på vägens 

yta. (Pavement horisontal loading). Standarden handlar om de krafter som 

uppstår i kontakten mellan väg och däck då ett fordon startar, körs i en backe 

eller svänger. Standarden anger maximal vikt på enskilda axlar eller 

axelgrupper. 

3. Spridning av hjulens kontakttryck. Minsta bredd och högsta tryck på 

däcket.(Tyre contact pressure distribution). Standarden handlar om däckens 

egenskaper som påverkar slitaget på vägen- både vad gäller vägens bärighet och 

beläggningens slitstyrka. 

4. Broarnas bärighet (Bridge loading). Standarden föreskriver, liksom den 

svenska bruttoviktskurvan, minsta avstånd mellan fordonsaxlar vid olika 

bruttovikter för fordonen. Den ger också en möjlighet att genom en särskild 

process (jfr dispensprocessen) hantera mer extrema fall. 

Den allmänna uppfattningen har varit att påverkan på vägen inte blir större om 

samtidigt som bruttovikten höjs även inför fler axlar och därmed inte ökar axelvikterna. 

Nya rapporter har dock visat att detta inte alltid gäller. En rapport från Finland av Pauli 

                                                           
26  

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/te

chnical_harmonisation/l21001a_en.htm 

27 Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, http://www.vinnova.se/sv/ffi/ 

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/technical_harmonisation/l21001a_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/technical_harmonisation/l21001a_en.htm
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Koliisoja redovisades i maj. Resultaten visar på upp till 3 gånger större belastning på 

vägen vid singelmontage (gäller det mindre vägnätet där vägkonstruktionen är sämre 

uppbyggd). 

  

Erfarenheter från Finland 
Finland införde en höjning av den maximala bruttovikten för fordonståg från 60 ton till 

76 ton genom en förordning som trädde i kraft den första oktober 2013. De huvudskäl 

som angetts för reformen är: 

 Att öka de finländska företagens konkurrenskraft.  

 Aktivt arbete av fraktköpare  

 Införandet av svaveldirektivet i Östersjön som bedömdes öka 

transportkostnaderna för den finländska industrin 

 Behov av att utveckla och effektivisera de nationella transporterna  

 Samhällsekonomiska vinster bland annat i form av minskade 

transportkostnader, något bättre trafiksäkerhet samt minskade 

koldioxidutsläpp 

Genomförandet skedde i ett högt tempo och beslutet fattades av regeringen den 6 juni 

2013 och trädde i kraft den 1 oktober samma år.  Flera aktörer hade önskat en längre 

införandetid, bl.a. önskade kommunerna flera års förberedelsetid och finska 

Trafikverket ett år. De nya bestämmelserna är rent nationella, och beaktar inte de 

Europeiska modulsystemet såsom gjorts i de svenska demonstrationsprojekten. Att 

underlätta för gränsöverskridande transporter med höjda vikter låg inte i Finlands 

intresse när reformen bereddes och infördes. Ändringen har notifierats till EU.  

 
Krav på fordonen 

De finska reglerna bygger på att det läggs till flera axlar på både på dragbilen och på 

släpvagnen. Fordonstågets maximala längd bibehålls på 25,25 meter. Exempelvis blir 

den maximala vikten för en lastbil med fyra axlar 35 ton. En lastbil med fem axlar får 

väga maximalt 42 ton. För att 76 ton ska tillåtas krävs att fordonståget har minst nio 

axlar samt att minst 65 procent av bruttovikten ska fördelas på axlar försedda med 

dubbelmonterade hjul. Valet av 76 ton var helt enkelt att utgångspunkt var från 60 ton 

och därefter lagt till två 8-tonsaxlar.  

Några viktiga förändringar på axelvikterna är: 

• För bilens 2-axliga boggi höjs maxvikt från 19 till 21 ton med krav på luftfjädring och 

dubbelmonterade hjul. 

• För bilens 3-axliga boggi höjs maxvikt från 24 till 27 ton vid dubbelmonterade hjul på 

minst 2 av axlarna. 
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För fordonståg med en bruttovikt över 68 ton krävs att minst 65 procent av 

efterfordonets massa ska ligga på axlar som har dubbelmonterade hjul. Dessutom krävs 

att minst 20 procent av vikten på bilen ska ligga på drivande axlar. 

Kraven på dubbelmonterade hjul och luftfjädring infördes för att kompensera för de 

något ökade axeltrycken som annars bedömts kunna ge problem främst på det perifera 

vägnätet med sämre uppbyggda vägar. Bedömningen är att det kan vara möjligt att 

uppnå till och med mindre vägslitage med dessa åtgärder. Dessutom medför 

dubbelmontage ökad trafiksäkerhet eftersom det förbättrar ekipagens styregenskaper. 

Kravet på dubbelmontage medför dock ökade kostnader för åkerierna.  

För transporter av farligt gods infördes särskilda bestämmelser där fordonstågets 

bruttovikt begränsades till mellan 60 och 68 ton.  

En femårig övergångsperiod infördes. Under denna period fås under vissa 

förutsättningar lasta på befintliga fordon. För detta krävs en ändringsbesiktning. Där 

används fordonstillverkarnas intyg för att bekräfta att vissa bil- och vagntyper är 

lämpade för de högre vikterna. Dubbelmontage krävs inte av fordon registrerade enligt 

övergångsperiodens regelverk. De viktigaste reglerna under övergångsperioden kan 

sammanfattas som: 

 Lastbil med två axlar: höjd vikt från 18 till 20 ton 

 Lastbil med tre axlar: höjd vikt från 26 till 28 ton  

 Fordonståg med sju axlar: höjd vikt från 60 till 64 ton  

Utöver det ovan nämnda kraven på fordonen finns även ett krav på motoreffekt per ton.  

 
Infrastrukturen 

För att skydda infrastrukturen har krav ställts på att minst 65 procent av fordonstågets 

totalvikt ska ligga på axlar försedda med dubbelmonterade hjul.   

För 76 tonsfordon och nuvarande längd planerar Finland ingen ytterligare kontroll av 

regelefterlevnaden för att undvika skador på infrastrukturen. Skälen som nämns är att 

polisen inte har resurser att kontrollera och dessutom saknas ofta kunskap om de nya 

reglerna. 

Icke tillåtna broar skyltas samt anges på karta på nätet. Varje bro kräver i snitt 6-8 

skyltar. Behovet av skyltningen var det som var tidskritiskt och gjorde att införandet 

flyttades fram två månader. Vägar och broar med restriktioner har ofta flera olika 

restriktioner vilket medför problem med svårförståelig skyltning för trafikanten. 
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Figur 2. Karta över broar med restriktioner. Kartan visar även underfarter som är lägre än 4,40 m. 

Kartan uppdateras kontinuerligt. Källa: 

http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/s/trafiknat/vagar/dimensionerochmassa/brorestriktioner 

 

När det gäller det kommunala vägnätet måste kommunerna sätta upp skyltar. 

Kommunerna tillhandahåller dock inga kartor. Detta innebär att föraren själva måste ha 

koll på vilka kommunala broar de får köra på. Det finns en osäkerhet om vilken kunskap 

kommunerna hade om införandet av 76-ton och vad det innebar för deras vägar och 

broar. 

I sin långtidsplan har Finland 55 Miljoner Euro avsatta till förstärkning av broar på det 

statliga vägnätet och det bedöms räcka till ca 100 av de 450 broar som har för låg 

bärighet.  

Några Finska lärdomar 

Myndigheter och berörda aktörer ser reformen i princip som positiv. De kritiska 

rösterna gäller den snabba implementeringen och olika tekniska detaljer. Det finländska 

näringslivet välkomnar de högre vikterna men åkeriföretagarna är mer kritiska eftersom 

dessa förutsätter investeringar i nya fordon. Investeringstakten hos åkerierna och 

begränsningarna i infrastrukturen är de främsta hindren som bromsar nyttjandet av de 

högre vikterna. 

Det finns ingen samlad uppföljning på fördelningen av olika typer av fordon men för 

skogsnäringen ser fördelningen ut enligt nedan: 

http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/s/trafiknat/vagar/dimensionerochmassa/brorestriktioner
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Figur 3. Utveckling av fördelningen av fordon med olika vikt för skogsnäringen i Finland efter 

reformens införande. 

Andra lärdomar är: 

 Att kunskapen om broarnas status borde tagits med tidigare. 

 Informationen skulle varit ännu tydligare mot alla intressenter. De har haft ett 

antal informationsmöten med branschen. 

 Trafiksäkerhetsfrågorna skulle fått mer fokus. 

 
 

Pågående revision av mått- och vikt direktivet (96/53/EG) 

Uppdraget handlar om att vidta förberedelser för att tillåta tyngre fordon på delar av det 

allmänna vägnätet i Sverige. Rådets direktiv 96/53/EG reglerar största tillåtna 

dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell 

trafik för tunga fordon inom EU. Under våren 2013 presenterade EU- kommissionen ett 

förslag till ändring av direktivet. Ändringsförslaget har under 2014 förhandlats i råd och 

parlament men har vid denna rapports färdigställande inte slutförts. I Trafikverkets 

remissvar till regeringen på EU-kommissionens förslag framförde verket betydelsen av 

att regelverket utvecklas för att kontinuerligt kunna ta till sig ny teknik och utveckla 

hållbara lösningar28. Ett exempel på en sådan utveckling vore en inriktning mot 

Performance Based Standards som beskrivits i avsnittet ovan. 

EU-kommissionens förslag till ändring innehåller bl.a. krav på medlemsstaterna att 

inrätta system för vägning av tunga fordon med syftet att stävja överlaster. Trafikverket 

framförde i sitt remissvar att övervakning av transporter genom modern teknik och dess 

tillämpningar är viktig och ger goda möjligheter att övervaka transporter som avviker 

från gällande regelverk och underlättar såväl kvalitetssäkrade transporter (rätt fordon 

och last på rätt väg) samt underlättar uppföljning och kontroll. Denna inriktning ligger i 

linje med Trafikverkets förslag på egenkontroll för dessa fordon i detta uppdrag som 

skulle kunna utgöra ett lämpligt första steg.  

                                                           
28 Trafikverkets remissvar gällande Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring 
av direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik 
och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom 
gemenskapen, Diarienummer: TRV 2013/29994 

jan-14

max 60 ton 64 ton 68 ton 76 ton

apr-14

60 + 64 ton 68 ton 76 ton
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Av Kommissionens förslag föreslås att medlemsstaterna ges möjlighet att välja om ett 

infrastrukturbaserat system eller ett fordonsburet system för viktkontroll bör införas. 

Trafikverket anser ett införande skall ske mot fordonsburen viktkontroll. Detta medger 

och gynnar egenkontroll samt förtjänster mot intelligenta transportsystem som medger 

andra stora samhällsnyttor såsom exempelvis fordonsdeklaration, 

säkerhetsstyrningstillämpningar och olika system för tillträdeskontroll gällande 

infrastrukturen. Ett införande bör över tiden ske på ett sådant sätt att detta kan göras 

utan onyttiga merkostnader i fordonsflottan och med exkluderande av fordon- och/eller 

transportsammanhang som inte står i proportion mot samhällsnyttan. HCT innebär i 

detta samvihang ett bra exempel där Trafikverket bedömer att ett införande bör kunna 

ske med beaktande av samhällsnyttan och på samma gång medföra ett införande i 

mindre skala för att vinna erfarenheter. Ett sådant system kan också väl lämpa sig, på 

aggregerad nivå med beaktande av den personliga integriteten, såsom ett underlag vid 

preselektering av riktade kontrollinsatser av regelefterlevnaden. Större träffsäkerhet helt 

enkelt och därmed också preventiv effekt på regelefterlevnaden. 

En större utbyggnad för att införa ett infrastrukturbaserat viktkontrollsystem skulle 

innebära kostnader som inte står i rimlig proportion till samhällsnyttan ur ett svenskt 

perspektiv. Däremot kan en riktad och begränsad utbyggnad av infrastrukturbaserad 

viktkontroll innebära ett nödvändigt komplement för att uppnå balans mot 

egenkontroll. 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 

Frågeställningar om rättsliga förutsättningar att tillåta fordon/fordonståg med en 

bruttovikt på upp till 74 ton att trafikera delar av det allmänna vägnätet 

I arbetet med frågan om kontrollsystem har Trafikverket diskuterat de rättsliga 

förutsättningarna med Transportstyrelsen.  

Transportstyrelsen har tidigare, den 14 augusti 2014, till regeringen lämnat en rapport 

”Uppdrag om tyngre fordon på det allmänna vägnätet”(dnr TSV 2014-1419). I rapporten 

görs en övergripande genomgång av olika rättsliga förutsättningar för att göra det 

möjligt för fordon/fordonståg som är tyngre och längre än dåvarande krav att trafikera 

delar av det allmänna vägnätet.  

I samband med det nu aktuella regeringsuppdraget har Trafikverket framfört förslag på 

att det ska införas någon form av tillståndsförfarande när det gäller rätten att få 

framföra fordon/fordonståg med en bruttovikt upp till 74 ton på vissa delar av det 

allmänna vägnätet, samt att det därtill ska införas ett tillsynsförfarande för att 

kontrollera efterlevnaden av ett sådant regelverk.  

Trafikverket har begärt att Transportstyrelsen närmare ska identifiera olika rättsliga 

förutsättningar gällande ett tillstånds- och tillsynsförfarande som behöver vara 

uppfyllda. Denna begäran har inom projektet formulerats till att bestå av sju olika 

frågeställningar som kommenteras/besvaras nedan. Några konkreta förslag till 

författningstexter redovisas dock inte.  

Med begreppet ”Verksamhetsutövaren” i frågeställningarna har tolkats de 

godstransportörer som kan förväntas ha ett intresse av att utöva de aktuella tyngre 

godstransporterna.  

Vilket bemyndigande har Trafikverket att ställa föreslaget krav på 

Verksamhetsutövaren? 

Enligt förordning (2010:18) med instruktion för Trafikverket har Trafikverket inte 

tilldelats något bemyndigande att administrera ett tillståndsförfarande eller att utöva 

tillsyn när det gäller Verksamhetsutövare i här aktuellt avseende. 

Vilket bemyndigande har Transportstyrelsen att genomföra tillsyn på 

Verksamhetsutövaren? 

Enligt 1 § förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen har 

Transportstyrelsen till huvuduppgift att svara för regelgivning, tillståndsprövning och 

tillsyn inom transportområdet. Vidare framgår av 2 § att Transportstyrelsens tillsyn ska, 

i enlighet med de föreskrifter som gäller för varje område, utövas bl.a. inom 

vägtransportsystemet. 
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Vad avser godstransporter på väg kan sådana utföras antingen i form av yrkesmässig 

trafik eller såsom transporter för egen räkning. Kraven för att få bedriva yrkesmässig 

trafik finns i 

 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 

oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas 

av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets 

direktiv 96/26/EG,  

 yrkestrafiklagen (2012:210)  

 yrkestrafikförordningen (2012:23)  

 

Av 1 kap. 6 § och 4 kap. 10 § yrkestrafiklagen samt 1 kap. 4 § yrkestrafikförordningen 

framgår att Transportstyrelsen är behörig myndighet att utöva tillsyn över den som 

innehar tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik. Sådan tillsyn ska avse att en 

tillståndshavare bedriver verksamheten i enlighet med yrkestrafiklagen och föreskrifter 

som har meddelats i anslutning till lagen.  Detta allmänna tillståndsförfarande bedöms 

inte innebära ett bemyndigande att utfärda och utöva tillsyn i här aktuellt avseende. 

I den mån en Verksamhetsutövare inte bedriver yrkesmässig trafik utan transporterar 

gods för egen räkning, t.ex. firmafordon som transporterar egna produkter, så omfattas 

sådana transporter inte av det tillstånds- och tillsynsförfarandet som framgår av 

föregående stycke.  

För det fall ett särskilt tillståndsförfarande med ett därtill kopplat tillsynsförfarande ska 

införas när det gäller rätten att framföra gods-transporter upp till en bruttovikt om 74 

ton, behöver olika former av bemyndiganden införas i lämpligt regelverk.   

De bemyndiganden som krävs gäller uttryckliga mandat för Transportstyrelsen att 

utfärda sådana tillstånd och utöva tillsyn över tillståndshavare, men även 

bemyndiganden att meddela föreskrifter gällande dessa förfaranden. Sådana 

bemyndiganden kan inte ges inom ramen för regelverket gällande bedrivandet av 

yrkesmässig trafik. Det bedöms lämpligare att överväga att ta in sådana bemyndiganden 

i trafikförordningen (1998:1276) , se nedan avsnitt 2.5. 

 

Finns det problematik kopplat till integritet? 

När det gäller rättsliga förutsättningar kring olika förändringar av de konkreta 

viktbestämmelserna i trafikförordningen framgår dessa av den rapport som 

Transportstyrelsen lämnade 2014. Enligt rapporten görs bedömningen att det inte 

behövs någon ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister och i förordningen 

(2001:650) om vägtrafikregister med anledning av de förslag till regelförändringar som 

berördes i rapporten. I rapporten förelåg dock inga förslag på tillstånds- och 

tillsynsförfarande att bedöma i detta avseende. 

Om det dock blir fråga om att bygga upp ett tillstånds- och tillsyns-förfarande så kan det 

bli aktuellt att använda vägtrafikregistret för att få tillgång till behövliga uppgifter. 

Därmed behövs sannolikt ändringar ske i lagen respektive förordningen om 

vägtrafikregister. 
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Då det i detta sammanhang kan bli aktuellt med någon form av övervakningssystem, 

lagring av uppgifter och utbyte av information, behöver Datainspektionen involveras i 

form av prövningar enligt personuppgiftslagen (1998:204).  

Då denna lagstiftning är relativt komplex har det inte bedömts möjligt att utan ett mer 

konkret beskrivet förslag till tillstånds- och tillsynsförfarande göra några djupare 

analyser i dessa delar. 

 

Vilka sanktioner är rimliga att föreslå om Verksamhetsutövaren inte uppfyller 

kraven? 

Då någon konkret beskrivning av utformningen av det tillstånds- och tillsynsförfarandet 

som föreslås, nu inte föreligger, är det svårt att nu bedöma och föreslå vilka former av 

sanktioner som kan komma ifråga.   

Om en jämförelse sker med det allmänna tillståndskrav som finns när det gäller 

bedrivande av yrkesmässig trafik så kan olika brister och med tillräcklig 

allvarlighetsgrad i verksamhetens bedrivande, leda till ett ifrågasättande av 

tillståndsinnehavet eller mot ansvarigas roll i verksamheten.  

Sanktioner skulle kunna vara av olika slag.  

Innehavet av ett tillstånd att bedriva extra tunga transporter kan exempelvis baseras på 

någon form av egenkontrollsystem med inslag av krav på särskilda kompetenser 

och/eller särskild utrustning. Om det i ett tillsynsförfarande framkommer att 

överträdelser sker eller att ställda krav inte uppfylls kan efter prövning och beslut av 

tillsynsmyndigheten ett sådant tillstånd komma att återkallas. Sådant förfarande kräver 

bemyndigande i trafikförordningen, eller annan författning som bedöms lämplig. 

För det fall förares enskilda överträdelser av bestämmelserna kring de extra tunga 

transporterna ska sanktioneras så behöver bestämmelser om detta införas i 

trafikförordningen eller i t.ex. Riksåklagarens ordningsbotskatalog. 

 

Vilket bemyndigande har Transportstyrelsen att utfärda tillstånd till 

Verksamhetsutövare att bedriva 74 tons verksamhet? 

I trafikförordningen finns idag inga bemyndiganden för Transportstyrelsen att kräva 

särskilda tillstånd för visst nyttjande på väg och i terräng eller att kunna utöva tillsyn 

över de som utför transporter på väg och i terräng. Kontroll av efterlevnaden av 

bestämmelserna i trafikförordningen åvilar Polismyndigheten.  

De bemyndiganden som idag finns i 4 kap. respektive 13 kap. 7 § i trafikförordningen 

innebär i huvudsak en möjlighet för Transportstyrelsen att utfärda föreskrifter i olika 

avseenden. Dessa befintliga bemyndiganden får tolkas så att de inte kan anses innefatta 

ett bemyndigande att meddela föreskrifter om krav och utformning av det föreslagna 

särskilda tillstånds- och tillsynsförfarandet. 
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Därför behövs ett införande i trafikförordningen, såvida inte annan från 

trafikförordningen fristående författningsform bedöms lämpligare, av bestämmelser 

innebärande en rätt för Transportstyrelsen att utfärda de särskilda tillstånden respektive 

att utföra tillsyn över innehavare av sådant tillstånd. Vidare behövs bemyndiganden för 

Transportstyrelsen att meddela föreskrifter avseende krav och utformning av det 

särskilda tillstånds-förfarandet samt utformning av tillsynsförfarandet. 

 

Om föreslagen lösning också ska gälla Verksamhetsutövare från övriga EU, 

vilket bemyndigande har Transportstyrelsen att utföra tillsyn över dessa? 

Det föreligger ingen möjlighet för Transportstyrelsen eller annan svensk myndighet att 

utöva tillsyn över Verksamhetsutövare från annan medlemsstat inom EU.  

 

Ska en alternativ lösning föreslås för hantering av dessa? 

Det är svårt att tala om en alternativ lösning, när förslaget är lite abstrakt. När ett 

tillståndsförfarande föreslås så innebär detta en administrativ pålaga och det måste då 

ifrågasättas vad det tjänar till.  

Vad ska bedömas inom ramarna för tillståndet? Handlar det om lämpligheten hos 

verksamhetsutövaren/trafikanten, eller om fordonen kan förväntas kunna föras utan att 

välta och/eller skada infrastrukturen? Om det handlar om det senare så borde det i sig 

ett fullt tillräcklig alternativ vara att ange under vilka förutsättningar fordonen får föras, 

till exempel i trafikförordningen. Polisen övervakar precis som i övrigt att fordon i trafik 

har det utförande m.m. som gör att förandet är tillåtet. Om förutsättningarna för 

förandet nödvändigtvis ska inkludera lagstiftning om någon form av överföring av data 

så är kanske snarare polisen rätt mottagare av data.     
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Bilaga 6 

 Vägtekniska konsekvenser vid införande av ITK (Intelligent Tillträdeskontroll) 

 Överlast av 74-tonsfordon på BK4-vägnätet 

Sannolikt minskar beläggningens livslängd i storleksordningen 1-5 % om överlasterna av 

74-tonsfordonen som kör på BK4-vägnätet sker med samma frekvens och storlek som 

uppmätts för tunga fordon vid Bridge-WIM mätningarna de senaste åren. Med detta 

spann fås en sannolik ökning av kostnaderna för beläggningsunderhåll på 20 - 100 

MKr/år. 

 Körning av 74-tonsfordon på icke BK4-vägnät 

Det finns en uppenbar risk att 74-tons fordon kommer att köra på vägar som inte är 

tillåtna för 74 ton, speciellt i början innan BK4-nätet hunnit byggas ut till ett mer 

sammanhängande vägnät. Här är det dock svårt att bedöma vilken omfattning och 

därmed kostnad det blir men en försiktig uppskattning att det, efter BK4-nätet byggts ut, 

blir liknande summa som ovan, dvs. 20-100 MKr/år. Här är en skillnad mellan låg- och 

högtrafikerade vägar. På lågtrafikerade och därmed enklare uppbyggda vägar kan 

enstaka fordon orsaka stora skador främst i samband med tjällossning.  

Här tillkommer också kostnader för skador på geotekniska konstruktioner främst äldre 

konstruktioner som rustbäddar och på olika s.k. lättfyllnadskonstruktioner. Därtill 

kommer permanenta skador på broar och kulvertar. Här är finns också en osäkerhetmed 

avseende på hur stor omfattningen kan bli.  

 Brotekniska konsekvenser av körning på icke BK4-vägnät 

Det finns en uppenbar risk att 74-tonsfordon kommer att köra på vägar som är upplåtna 

för BK1 eller lägre. Konsekvensen för en bro på BK1-vägnätet beror på brons 

spännvidder och när den är byggd. För cirka 300 broar på BK1-vägnätet kan 

konsekvenserna bli att broarna skadas allvarligt, vilket innebär att de måste repareras. 

Om ett BK4-fordon kör på en bro som bara är upplåten för BK2 kan konsekvenserna bli 

mycket allvarliga med avstängd bro. Sannolikheten för personskador för de som kör på 

bron vid BK4-fordonets passage eller strax efter är inte oväsentlig. 

 Övriga vägtekniska konsekvenser 

ITK är också skulle också kunna utformas så att det går att använda för att samla in 

statistik över trafikeringen av 74-tonsfordonen, inklusive axellaster och hastigheter, 

vilket planeras kunna användas dels för mer precis planering av underhålls- och 

förstärkningsarbeten av broar och vägar. ITK skulle i framtiden även kunna möjliggöra 

en större eller utökad framkomlighet på vägnätet för tyngre transporter när 

förhållandena så medger. 
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Trafikverket, 781 89  Borlänge Besöksadress: Röda vägen 1. 

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 0243- 750 90 
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