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Sammanfattning
Den pågående klimatförändringen innebär i mellersta norrland varmare vintrar, mer nederbörd, och 
mer intensiv nederbörd. Det betyder att en större andel av avverkningarna kommer att ske under 
perioder som ställer höga krav på bärighet hos skogsbilvägar och
ökar. Speciellt känsligt är sannolikt områden med redan höga nederbördsmängder, starkt kuperade 
områden och framförallt i fuktiga marker med svaga, finkorniga, jordarter. 

Den viktigaste anpassningen av skogsbilvägar till ett 
projektering, planer och genomförande av underhållsåtgärder och samverkan mellan 
fastighetsägare. Samverkan mellan fastighetsägare gör a
vägarna blir tillräcklig för att klimata
sommar och höst kommer att behöva öka. Över större områden bör tresäsongsvägarna utgöra 
motsvarande andel som andelen fastmark.

De viktigaste åtgärderna för klimatanpassning nybyggnation är att välja 
torra väglägen och godtillgång på material. När känsliga områden passeras anpassas byggmetoden 
till detta och förstärkningsåtgärder vidtas. Viktiga moment i vägkonstruktionen är en anpassad 
utformning av diken, att undvika alltför st

Mängden underhålls åtgärder kommer att behöva öka. De åtgärder som anses mest viktiga, baserat 
dels på inventeringar och dels på intervjuer med entreprenörer är kantklippning, justering av 
tvärfall och dikning.  

Innehåll 

Klimatanpassad vägbyggnadsteknik för skogsbilvägar

Sammanfattning ................................

Sammanfattning av klimatförändringen i 

Väganalyser ................................

Säkra vägar i ett nytt klimat

Klimatanpassad vägbyggnadsteknik för skogsbilvägar 

Klimatanpassad vägbyggnadsteknik för 
skogsbilvägar 

Sammanfattning 
Den pågående klimatförändringen innebär i mellersta norrland varmare vintrar, mer nederbörd, och 
mer intensiv nederbörd. Det betyder att en större andel av avverkningarna kommer att ske under 
perioder som ställer höga krav på bärighet hos skogsbilvägar och att nedbrytningen av vägarna 
ökar. Speciellt känsligt är sannolikt områden med redan höga nederbördsmängder, starkt kuperade 
områden och framförallt i fuktiga marker med svaga, finkorniga, jordarter. 

Den viktigaste anpassningen av skogsbilvägar till ett förändrat klimat är mer fokus på en bra 
projektering, planer och genomförande av underhållsåtgärder och samverkan mellan 

. Samverkan mellan fastighetsägare gör att nyttan, och därmed finansieringen av 
för att klimatanpassa vägarna. Andelen vägar som är tillgängliga under 

sommar och höst kommer att behöva öka. Över större områden bör tresäsongsvägarna utgöra 
motsvarande andel som andelen fastmark. 

De viktigaste åtgärderna för klimatanpassning nybyggnation är att välja en linjeföring som ger 
torra väglägen och godtillgång på material. När känsliga områden passeras anpassas byggmetoden 
till detta och förstärkningsåtgärder vidtas. Viktiga moment i vägkonstruktionen är en anpassad 
utformning av diken, att undvika alltför starka motlut och utformningen av vattenpassager. 

Mängden underhålls åtgärder kommer att behöva öka. De åtgärder som anses mest viktiga, baserat 
dels på inventeringar och dels på intervjuer med entreprenörer är kantklippning, justering av 
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Klimatmodellerna visar att i mellersta norrland blir det framtida klimatet varmare, och
Medeltemperaturen ökar, främst genom att vintertemperaturen ökar. Det kommer också att regna 
mer, främst på vintern och på hösten
intensitet på storleks ordningen 110% av fö
vanliga, regniga dagar med mer än 10 mm blir 20% vanligare än tidigare. 

Vintern blir kortare, tiden med snötäcke blir upp mot 
temperaturen under vintern sjunker, blir antalet dagar med både plusgrader och minusgrader under 
vintern fler. Detta kan bidra till mer problem med tjäle, och tjällossningsproblemat
vintern.  

Väganalyser 
Väganalyser för att identifiera behov av klimatanpssning har tagitsfram i projektet. Arbetet har 
genomförts i flera steg. Först har en genomgång gjorts
kunskapsläget och arbetssätten vad gäller skogsbilvägar. Förståelsen för klimatförändringen har 
analyserats genom ett seminarium, inom projektet och med föreläsare från Kungliga tekniska 
högskolan, Per-Erik Jansson, och SMHI, Sten Bergström. 
klimastförändringen som sådan, och dels möjligheterna till mer högupplösta klimatmodeller. En 
möjlighet som diskuterades är att arbeta med Per
annat effekter av tjäle. En av delprojektgruppens medlemmar, Linnea Hansson, som lämnade 
skogsstyrelsen under projekttiden, ingår nu i en forskar grupp som använder Coup
(http://www2.lwr.kth.se/Vara%20Datorprogram/CoupModel/
skogsmark, och klimatförändringen 
(http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl
miljo/kontakt/biogeokemi-miljoanalys/linnea
litteraturstudier utförts m olika system fö

Två huvud metoder är tänkbara för högupplösta klimatmodeller, men ingen av dessa är lämpliga 
för att i nuläget utvärdera klimatanpassningsbehov för skogsbilvägar. Högupplösta klimatmodeller 
kan åtsadkommas antingen med dynamisk nedskalning eller med statistisk nedskalning. Vi 
dynamisk nedskalning, använder man fysikaliska samband beskrivna i dynamiska mateamatiska 
modeller, för att skala ner globala klimatmodeller. Ett exempel på detta är smhis olika regiona
modell system. Dessa betraktar europa som en kliamt region. Ett krav för ytterligare höjd 
upplösning av dessa är omfattande utveckling av de fysikaliska sambanden, och mycket stor 
beräkningskapacitet. Detta är inte möjligt i ett projekt av denna storlek

Säkra vägar i ett nytt klimat
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Klimatmodellerna visar att i mellersta norrland blir det framtida klimatet varmare, och
Medeltemperaturen ökar, främst genom att vintertemperaturen ökar. Det kommer också att regna 

och på hösten. Mycket av regnet kommer i forma av intensiva regn, 
intensitet på storleks ordningen 110% av förra standardperioden. Intensiva regn blir också mer 

, regniga dagar med mer än 10 mm blir 20% vanligare än tidigare.  

Vintern blir kortare, tiden med snötäcke blir upp mot två månader kortare än nu. 
n sjunker, blir antalet dagar med både plusgrader och minusgrader under 

bidra till mer problem med tjäle, och tjällossningsproblemat

Väganalyser för att identifiera behov av klimatanpssning har tagitsfram i projektet. Arbetet har 
genomförts i flera steg. Först har en genomgång gjorts med projektets personal om det nuvarande 
kunskapsläget och arbetssätten vad gäller skogsbilvägar. Förståelsen för klimatförändringen har 
analyserats genom ett seminarium, inom projektet och med föreläsare från Kungliga tekniska 

, och SMHI, Sten Bergström. Under seminariet diskuterades dels 
klimastförändringen som sådan, och dels möjligheterna till mer högupplösta klimatmodeller. En 
möjlighet som diskuterades är att arbeta med Per-Erik Janssons coupmodell, för att utvärdera bland 
annat effekter av tjäle. En av delprojektgruppens medlemmar, Linnea Hansson, som lämnade 
skogsstyrelsen under projekttiden, ingår nu i en forskar grupp som använder Coup

w2.lwr.kth.se/Vara%20Datorprogram/CoupModel/) för att studera effekter av körning i 
skogsmark, och klimatförändringen 
http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl-fakulteten/om-fakulteten/institutioner/institutionen

miljoanalys/linnea-hansson/). Senare under projektet har också 
litteraturstudier utförts m olika system för klimatanalys, och högupplösta klimatmodeller. 

Två huvud metoder är tänkbara för högupplösta klimatmodeller, men ingen av dessa är lämpliga 
för att i nuläget utvärdera klimatanpassningsbehov för skogsbilvägar. Högupplösta klimatmodeller 

antingen med dynamisk nedskalning eller med statistisk nedskalning. Vi 
dynamisk nedskalning, använder man fysikaliska samband beskrivna i dynamiska mateamatiska 
modeller, för att skala ner globala klimatmodeller. Ett exempel på detta är smhis olika regiona
modell system. Dessa betraktar europa som en kliamt region. Ett krav för ytterligare höjd 
upplösning av dessa är omfattande utveckling av de fysikaliska sambanden, och mycket stor 
beräkningskapacitet. Detta är inte möjligt i ett projekt av denna storlek. Alternatuivet, statistisk 
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Klimatmodellerna visar att i mellersta norrland blir det framtida klimatet varmare, och blötare. 
Medeltemperaturen ökar, främst genom att vintertemperaturen ökar. Det kommer också att regna 

t av regnet kommer i forma av intensiva regn, med en 
iva regn blir också mer 

 

två månader kortare än nu. Eftersom 
n sjunker, blir antalet dagar med både plusgrader och minusgrader under 

bidra till mer problem med tjäle, och tjällossningsproblematik även under 

Väganalyser för att identifiera behov av klimatanpssning har tagitsfram i projektet. Arbetet har 
med projektets personal om det nuvarande 

kunskapsläget och arbetssätten vad gäller skogsbilvägar. Förståelsen för klimatförändringen har 
analyserats genom ett seminarium, inom projektet och med föreläsare från Kungliga tekniska 

Under seminariet diskuterades dels 
klimastförändringen som sådan, och dels möjligheterna till mer högupplösta klimatmodeller. En 

Erik Janssons coupmodell, för att utvärdera bland 
annat effekter av tjäle. En av delprojektgruppens medlemmar, Linnea Hansson, som lämnade 
skogsstyrelsen under projekttiden, ingår nu i en forskar grupp som använder Coup-modellen 

) för att studera effekter av körning i 

fakulteten/institutioner/institutionen-mark-och-
Senare under projektet har också 

r klimatanalys, och högupplösta klimatmodeller.  

Två huvud metoder är tänkbara för högupplösta klimatmodeller, men ingen av dessa är lämpliga 
för att i nuläget utvärdera klimatanpassningsbehov för skogsbilvägar. Högupplösta klimatmodeller 

antingen med dynamisk nedskalning eller med statistisk nedskalning. Vi 
dynamisk nedskalning, använder man fysikaliska samband beskrivna i dynamiska mateamatiska 
modeller, för att skala ner globala klimatmodeller. Ett exempel på detta är smhis olika regionala 
modell system. Dessa betraktar europa som en kliamt region. Ett krav för ytterligare höjd 
upplösning av dessa är omfattande utveckling av de fysikaliska sambanden, och mycket stor 

. Alternatuivet, statistisk 
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nedskalning (http://www.epa.gov/AMD/Climate/stat_downscale.html
metoder för att koppla observerade data till andra mätbara parametrar. T ex k
data för att prediktera nederbörd 
(http://skagit.meas.ncsu.edu/~helena/gmslab/papers/TGIS2002_Hofierka_et_al.pdf
som redovisas i Hofierka mfl 2002, och andra arbeten är lovande, men ställer stora krav på 
observationer. I detta projekt har det därför inte varit möjligt att utvärdera möjligheterna fullt ut, 
eftersom historiska data av tillräcklig
studier.  

I stället blir den tillfälliga slutsatsen att klimatanalyser för skogsbilvägar behöver ske kvalitativt 
snaraare än kvanititativt. Detta eftersom vi behöver en i dagsläget robust metod i väntan på mer 
precisa metoder. I projektet har utförts tester och utvärdering av inventeringsmetodik, och 
samtidigt har kunskap om de vanligaste skadorna och hur den vanligsate klimatrelaterade 
nedbrytningen av vägar går till. Intervjuer har också gjorts dels med entreprenörer som bygger 
vägar och dels med väghållare, och åsikter om vägar och klimatanpassning av vägar kan vägas ihop 
med inventeringsresultat, och problem kända från litteraturen. 

Slusatserna är att fokusera på ett antal problemområden, som är relevanta i de a
Mest utsatta är kuperade områden, specielt områden som redan i dag får stora regnmängder. 
flera metrologer och klimatologer, kommer sannolikt nederbörden, som 
vägarna, att öka mest där den redan är stor. I kuperade områd
orografisknederbörd till ett blötare klimat. 
nedbrytningsproblemet, dels på grund av bristande drännering, och därmed uppmjukade terrasser 
och dels genom erosion, på vägbanor och i diken. 

Klimatanpassning bör alltså fokuseras till kupperade områden, specielt vägarna går i branta med 
eller motlut, och/eller om området innehåller finkorniga jordarter. En analys som är möjlig att göra 
idag med ett gis-program är att identifiera vägar i kuperade
och sänkor som kan koncentrera vatten, eller utströmningsområden. Vid finkorniga jordar är det 
också mycket viktigt att identifiera områden med vägar i branta sidlut, eftersom risken för skred 
ökar med varierande vattennivåer. 
för att ta fram enskilda kartor, och för att använda i gis

Underhållet är ofta eftersatt, och påverkar starkt fortsatt nedbvrytning av vägen. Information om 
underhåll kan samlas in med relativt översiktliga inventeringsmetode
underhållsproblem, och därmed klimatanpassningbehov, utförs kompleterande inventering och 
projektering av upprustningsåtgärder. Den mest robusta upprustningsprojekteringen utförs med 

Säkra vägar i ett nytt klimat
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http://www.epa.gov/AMD/Climate/stat_downscale.html) använder statistiska 
metoder för att koppla observerade data till andra mätbara parametrar. T ex k
data för att prediktera nederbörd 
http://skagit.meas.ncsu.edu/~helena/gmslab/papers/TGIS2002_Hofierka_et_al.pdf

erka mfl 2002, och andra arbeten är lovande, men ställer stora krav på 
observationer. I detta projekt har det därför inte varit möjligt att utvärdera möjligheterna fullt ut, 

tillräcklig upplösning saknas och resurser inte finns 

I stället blir den tillfälliga slutsatsen att klimatanalyser för skogsbilvägar behöver ske kvalitativt 
snaraare än kvanititativt. Detta eftersom vi behöver en i dagsläget robust metod i väntan på mer 

t har utförts tester och utvärdering av inventeringsmetodik, och 
samtidigt har kunskap om de vanligaste skadorna och hur den vanligsate klimatrelaterade 
nedbrytningen av vägar går till. Intervjuer har också gjorts dels med entreprenörer som bygger 

, och åsikter om vägar och klimatanpassning av vägar kan vägas ihop 
med inventeringsresultat, och problem kända från litteraturen.  

ra på ett antal problemområden, som är relevanta i de a
perade områden, specielt områden som redan i dag får stora regnmängder. 

flera metrologer och klimatologer, kommer sannolikt nederbörden, som ofta är ett stort problem för 
vägarna, att öka mest där den redan är stor. I kuperade områden bidrar orografisk och lokal 
orografisknederbörd till ett blötare klimat. Vatten utgör det särdeles största 
nedbrytningsproblemet, dels på grund av bristande drännering, och därmed uppmjukade terrasser 
och dels genom erosion, på vägbanor och i diken.  

limatanpassning bör alltså fokuseras till kupperade områden, specielt vägarna går i branta med 
eller motlut, och/eller om området innehåller finkorniga jordarter. En analys som är möjlig att göra 

program är att identifiera vägar i kuperade områden, branta lutningar längs vägen 
och sänkor som kan koncentrera vatten, eller utströmningsområden. Vid finkorniga jordar är det 
också mycket viktigt att identifiera områden med vägar i branta sidlut, eftersom risken för skred 

ennivåer. Sveriges geologiska undersökningar har bra karttjänster, 
för att ta fram enskilda kartor, och för att använda i gis-program.  

Underhållet är ofta eftersatt, och påverkar starkt fortsatt nedbvrytning av vägen. Information om 
mlas in med relativt översiktliga inventeringsmetoder. Om dessa visar på 

problem, och därmed klimatanpassningbehov, utförs kompleterande inventering och 
projektering av upprustningsåtgärder. Den mest robusta upprustningsprojekteringen utförs med 
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) använder statistiska 
metoder för att koppla observerade data till andra mätbara parametrar. T ex kan man använda höjd 
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observationer. I detta projekt har det därför inte varit möjligt att utvärdera möjligheterna fullt ut, 
upplösning saknas och resurser inte finns för meterologiska 

I stället blir den tillfälliga slutsatsen att klimatanalyser för skogsbilvägar behöver ske kvalitativt 
snaraare än kvanititativt. Detta eftersom vi behöver en i dagsläget robust metod i väntan på mer 

t har utförts tester och utvärdering av inventeringsmetodik, och 
samtidigt har kunskap om de vanligaste skadorna och hur den vanligsate klimatrelaterade 
nedbrytningen av vägar går till. Intervjuer har också gjorts dels med entreprenörer som bygger 

, och åsikter om vägar och klimatanpassning av vägar kan vägas ihop 

ra på ett antal problemområden, som är relevanta i de allra flesta områden. 
perade områden, specielt områden som redan i dag får stora regnmängder. Enligt 

fta är ett stort problem för 
en bidrar orografisk och lokal 

Vatten utgör det särdeles största 
nedbrytningsproblemet, dels på grund av bristande drännering, och därmed uppmjukade terrasser 

limatanpassning bör alltså fokuseras till kupperade områden, specielt vägarna går i branta med 
eller motlut, och/eller om området innehåller finkorniga jordarter. En analys som är möjlig att göra 

områden, branta lutningar längs vägen 
och sänkor som kan koncentrera vatten, eller utströmningsområden. Vid finkorniga jordar är det 
också mycket viktigt att identifiera områden med vägar i branta sidlut, eftersom risken för skred 

Sveriges geologiska undersökningar har bra karttjänster, både 

Underhållet är ofta eftersatt, och påverkar starkt fortsatt nedbvrytning av vägen. Information om 
r. Om dessa visar på 

problem, och därmed klimatanpassningbehov, utförs kompleterande inventering och 
projektering av upprustningsåtgärder. Den mest robusta upprustningsprojekteringen utförs med 
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analytsikdimensionering, en kombination av fallviktsmätning, georadar, materialprovtagning och 
video observation av diken.  

Lämplig metodik för att dimensionera vattenpassager har sammanställts, bearbetats och spridits i 
projektet. Traditonellt litar man 
men det förekommer också beräkningar utifrån mycket gamla avringingsdata. Vägverket har nya 
anvisningar för dimmensionering vattenpassager (VVMB 310), och projektet har gett spridning 
inom skogsbruket till dessa, och tagit fram en förenklad beräkningsgång, baserat på VVMB 310. I 
projektet har också tagitsfram andra beskrivningar och riktlinjer för klimat och miljöhänsyn till 
vattendrag i samband med skogsbilvägsbyggen. Vår rekomendation är att d
både efter avriningsdata (VVMB 310), och efter fältobservationer, att lämna bäckbotten orörd, om 
botten är stenig eller grusig, och att vägdiken aldrig får mynna i naturliga vattendrag. Detta finns 
mer noggrant beskrivet i bifogat rå
projektet.  

Konkreta råd 
Den viktigaste klimatanpassningen enligt våra analyser är att skapa en ordnad förvaltning av 
skogsbilvägarna. Väghållningskostnaderna ökar pågrund av klimatförändringen, 
ännu viktigare att vägsystemen är optimalt utformade. Klimatförändringen innebär 
för markskador vid terrängtransport. Energiåtgången är mycket högre vid terrängtransport än vid 
vägtransport. Ett optimalt utbyggt vägnät kan
utan också en förebyggande åtgärd för minskade utsläpp av växthusgaser. Vi ser än så länge stora 
brister i utformningen av vägnäten, men samtidigt också ett stort intresse både hos privata 
väghållare och tjänstemän, för samverkan och vägnätsplanering. 

I de flesta områden bör årstidstillgängligheten på vägarna öka. Kalkyler finns för att avgöra 
optimal vägklass. Med en minskande vinter, bör andelen vintervägar minska, och andelen sommar, 
höst och vårvägar öka. En rimlig avvägning är att andelen 
av andelen sommar avverkningsbar mark, dvs torra och friska marker, och andelen 
totala året. Enligt antaganden och beräkningar baserade på riksskogstaxeringen utgör no
40-50% av marken vinteravverkningsmarker. Efter hundraårsklimatförändring kommer vintern att 
utgöra storleksordningen 25 % av året i mellersta norrland. Det betyder att andelen sommar, höst 
och vårvägar bör öka till storleksordningen 50% av vägnätet.
kosta ca 119 kr / m väg, enligt dagens ersättning för sommar avverkning, men för vägar där hela 
båtnadsområdet är barmarksavverkningar, kan uppgraderingskostnaden få uppgå till över 180 kr/m 
väg. Detta motsvarar väl dikni
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analytsikdimensionering, en kombination av fallviktsmätning, georadar, materialprovtagning och 

Lämplig metodik för att dimensionera vattenpassager har sammanställts, bearbetats och spridits i 
projektet. Traditonellt litar man inom skogsbruket mycket på observationer i fält av vattendrag, 
men det förekommer också beräkningar utifrån mycket gamla avringingsdata. Vägverket har nya 
anvisningar för dimmensionering vattenpassager (VVMB 310), och projektet har gett spridning 

sbruket till dessa, och tagit fram en förenklad beräkningsgång, baserat på VVMB 310. I 
projektet har också tagitsfram andra beskrivningar och riktlinjer för klimat och miljöhänsyn till 
vattendrag i samband med skogsbilvägsbyggen. Vår rekomendation är att dimensionera vattendrag 
både efter avriningsdata (VVMB 310), och efter fältobservationer, att lämna bäckbotten orörd, om 
botten är stenig eller grusig, och att vägdiken aldrig får mynna i naturliga vattendrag. Detta finns 
mer noggrant beskrivet i bifogat rådgivningsmaterial, och har presenterats vid seminarier under 

 
Den viktigaste klimatanpassningen enligt våra analyser är att skapa en ordnad förvaltning av 
skogsbilvägarna. Väghållningskostnaderna ökar pågrund av klimatförändringen, 
ännu viktigare att vägsystemen är optimalt utformade. Klimatförändringen innebär 
för markskador vid terrängtransport. Energiåtgången är mycket högre vid terrängtransport än vid 
vägtransport. Ett optimalt utbyggt vägnät kan därför vara inte bara en klimatanpassningsåtgärd, 
utan också en förebyggande åtgärd för minskade utsläpp av växthusgaser. Vi ser än så länge stora 
brister i utformningen av vägnäten, men samtidigt också ett stort intresse både hos privata 

jänstemän, för samverkan och vägnätsplanering.  

I de flesta områden bör årstidstillgängligheten på vägarna öka. Kalkyler finns för att avgöra 
optimal vägklass. Med en minskande vinter, bör andelen vintervägar minska, och andelen sommar, 

öka. En rimlig avvägning är att andelen barmarksvägar bör motsvara det minsta 
av andelen sommar avverkningsbar mark, dvs torra och friska marker, och andelen 
totala året. Enligt antaganden och beräkningar baserade på riksskogstaxeringen utgör no

% av marken vinteravverkningsmarker. Efter hundraårsklimatförändring kommer vintern att 
25 % av året i mellersta norrland. Det betyder att andelen sommar, höst 

och vårvägar bör öka till storleksordningen 50% av vägnätet. I medeltal bör denna uppgradering 
kosta ca 119 kr / m väg, enligt dagens ersättning för sommar avverkning, men för vägar där hela 
båtnadsområdet är barmarksavverkningar, kan uppgraderingskostnaden få uppgå till över 180 kr/m 
väg. Detta motsvarar väl dikning, nytt bärlager om 22 cm och packnings av bärlager. 
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analytsikdimensionering, en kombination av fallviktsmätning, georadar, materialprovtagning och 

Lämplig metodik för att dimensionera vattenpassager har sammanställts, bearbetats och spridits i 
inom skogsbruket mycket på observationer i fält av vattendrag, 

men det förekommer också beräkningar utifrån mycket gamla avringingsdata. Vägverket har nya 
anvisningar för dimmensionering vattenpassager (VVMB 310), och projektet har gett spridning 

sbruket till dessa, och tagit fram en förenklad beräkningsgång, baserat på VVMB 310. I 
projektet har också tagitsfram andra beskrivningar och riktlinjer för klimat och miljöhänsyn till 

imensionera vattendrag 
både efter avriningsdata (VVMB 310), och efter fältobservationer, att lämna bäckbotten orörd, om 
botten är stenig eller grusig, och att vägdiken aldrig får mynna i naturliga vattendrag. Detta finns 

dgivningsmaterial, och har presenterats vid seminarier under 

Den viktigaste klimatanpassningen enligt våra analyser är att skapa en ordnad förvaltning av 
skogsbilvägarna. Väghållningskostnaderna ökar pågrund av klimatförändringen, och det är därför 
ännu viktigare att vägsystemen är optimalt utformade. Klimatförändringen innebär också ökad risk 
för markskador vid terrängtransport. Energiåtgången är mycket högre vid terrängtransport än vid 

därför vara inte bara en klimatanpassningsåtgärd, 
utan också en förebyggande åtgärd för minskade utsläpp av växthusgaser. Vi ser än så länge stora 
brister i utformningen av vägnäten, men samtidigt också ett stort intresse både hos privata 

I de flesta områden bör årstidstillgängligheten på vägarna öka. Kalkyler finns för att avgöra 
optimal vägklass. Med en minskande vinter, bör andelen vintervägar minska, och andelen sommar, 

vägar bör motsvara det minsta 
av andelen sommar avverkningsbar mark, dvs torra och friska marker, och andelen barmark av 
totala året. Enligt antaganden och beräkningar baserade på riksskogstaxeringen utgör normalt 

% av marken vinteravverkningsmarker. Efter hundraårsklimatförändring kommer vintern att 
25 % av året i mellersta norrland. Det betyder att andelen sommar, höst 

I medeltal bör denna uppgradering 
kosta ca 119 kr / m väg, enligt dagens ersättning för sommar avverkning, men för vägar där hela 
båtnadsområdet är barmarksavverkningar, kan uppgraderingskostnaden få uppgå till över 180 kr/m 

nytt bärlager om 22 cm och packnings av bärlager.  
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Känsliga punkter som bör undersökas, är områden med finkorniga jordarter, t ex siltiga moräner, 
starkt kuperade områden, vägar i starka med eller sidlut. Dessa områden bör inventeras, och skador 
noteras. Uppgradering bör ske i två steg, steg 1, drännering, och steg två bärighetshöjning med 
utökad överbyggnad, eventuellt urgrävning och fyllning, i områden med omfattande 
bärighetsproblem och finkorning jord
fallviktsmätning och georadar undersökning. 

Vid dikning bör dikesslänter anpassas till rådande jordarter, och i de flesta fall med en flackare 
släntlutning. Flackare slänt, ökar diketsvattenförande förmåga och släntens stabilitet. I brantra 
lutningar, bör diken och slänter erosionsskyddas.   

Cirkulära trummor i naturliga vattendrag med stenig eller grusig botten bör bytas ut mot valvbåge 
eller bro. Extraviktigt med klimatanpassad dimensionering av vattenpassager, enligt VVMB 310. 

Kalkyler av bärighet
Syftet med skogsbilvägar är att skapa förutsättningar för ett effektivt och hållbart skogsbruk. Vi 
använder ekonomiska kalkyler för att säkerställa att vi bygger lagom bra och lagom många 
skogsbilvägar. En förutsättning för att bygga en väg är att nyttan, dvs besparingen i 
transportkostnad, är större än kostnaden för att anlägga vägen inklusive underhålls och 
räntekostnader. Dels kan vi sätta upp kalkyler som vi kan optimera för att få teoretiskt optimala 
lösningar, tex av hur tätt ett vägnät skall vara. Det bestäms av väghållningskostnader, 
transportkostnader, virkespriser och virkesvolym eller virkestillväxten. En anna
vid varje vägprojekt är att göra alternativkalkyler för tänkbara lösningar. Detta är en mer praktisk 
kalkyl, där vi kan ta mer hänsyn till specifika förhållanden, men samtidigt inte kan hitta en optimal 
lösning. Rent teoretiskt finns det
testa ett ändligt antal varianter. 

För att beräkna den optimala fördelningen av vägar på vägklasser behöver vi kunna skatta dels 
kostnaderna för att bygga vägar i en viss vägklass och dels
möjligheter till avverkning. Att skatta vägbyggnadskostnaderna är relativt lätt, även om det finns 
en viss osäkerhet när man skattar framtida kostnader. Däremot är det svårare att skatta storleken på 
vinsten med att kunna avverka under fler årstider eller under längre tid per år. Idags läget vet vi att 
det finns premier för avverkning under perioder med sämre bärighet, men dessa kommer sannolikt 
att ändras med tiden. Det är därför inte möjligt att göra beräkningar av optimala fördelningen av 
tillgänglighetsklasser. Däremot kan man utföra ett resonemang utifrån dagens situation. 

Säkra vägar i ett nytt klimat
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Känsliga punkter som bör undersökas, är områden med finkorniga jordarter, t ex siltiga moräner, 
starkt kuperade områden, vägar i starka med eller sidlut. Dessa områden bör inventeras, och skador 

as. Uppgradering bör ske i två steg, steg 1, drännering, och steg två bärighetshöjning med 
utökad överbyggnad, eventuellt urgrävning och fyllning, i områden med omfattande 
bärighetsproblem och finkorning jord. Ett alternativ är analytiskdimensionering
fallviktsmätning och georadar undersökning.  

Vid dikning bör dikesslänter anpassas till rådande jordarter, och i de flesta fall med en flackare 
släntlutning. Flackare slänt, ökar diketsvattenförande förmåga och släntens stabilitet. I brantra 

ör diken och slänter erosionsskyddas.    

Cirkulära trummor i naturliga vattendrag med stenig eller grusig botten bör bytas ut mot valvbåge 
eller bro. Extraviktigt med klimatanpassad dimensionering av vattenpassager, enligt VVMB 310. 

Kalkyler av bärighet 
Syftet med skogsbilvägar är att skapa förutsättningar för ett effektivt och hållbart skogsbruk. Vi 

ka kalkyler för att säkerställa att vi bygger lagom bra och lagom många 
skogsbilvägar. En förutsättning för att bygga en väg är att nyttan, dvs besparingen i 
transportkostnad, är större än kostnaden för att anlägga vägen inklusive underhålls och 

ader. Dels kan vi sätta upp kalkyler som vi kan optimera för att få teoretiskt optimala 
lösningar, tex av hur tätt ett vägnät skall vara. Det bestäms av väghållningskostnader, 
transportkostnader, virkespriser och virkesvolym eller virkestillväxten. En anna
vid varje vägprojekt är att göra alternativkalkyler för tänkbara lösningar. Detta är en mer praktisk 
kalkyl, där vi kan ta mer hänsyn till specifika förhållanden, men samtidigt inte kan hitta en optimal 
lösning. Rent teoretiskt finns det ett oändligt antal lösningar, men av praktiska skäl kan vi endast 
testa ett ändligt antal varianter.  

För att beräkna den optimala fördelningen av vägar på vägklasser behöver vi kunna skatta dels 
kostnaderna för att bygga vägar i en viss vägklass och dels skillnaden i intäkter mellan olika 
möjligheter till avverkning. Att skatta vägbyggnadskostnaderna är relativt lätt, även om det finns 
en viss osäkerhet när man skattar framtida kostnader. Däremot är det svårare att skatta storleken på 

a avverka under fler årstider eller under längre tid per år. Idags läget vet vi att 
det finns premier för avverkning under perioder med sämre bärighet, men dessa kommer sannolikt 

Det är därför inte möjligt att göra beräkningar av optimala fördelningen av 
tillgänglighetsklasser. Däremot kan man utföra ett resonemang utifrån dagens situation. 
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Känsliga punkter som bör undersökas, är områden med finkorniga jordarter, t ex siltiga moräner, 
starkt kuperade områden, vägar i starka med eller sidlut. Dessa områden bör inventeras, och skador 

as. Uppgradering bör ske i två steg, steg 1, drännering, och steg två bärighetshöjning med 
utökad överbyggnad, eventuellt urgrävning och fyllning, i områden med omfattande 

dimensionering, med 

Vid dikning bör dikesslänter anpassas till rådande jordarter, och i de flesta fall med en flackare 
släntlutning. Flackare slänt, ökar diketsvattenförande förmåga och släntens stabilitet. I brantra 

Cirkulära trummor i naturliga vattendrag med stenig eller grusig botten bör bytas ut mot valvbåge 
eller bro. Extraviktigt med klimatanpassad dimensionering av vattenpassager, enligt VVMB 310.  

Syftet med skogsbilvägar är att skapa förutsättningar för ett effektivt och hållbart skogsbruk. Vi 
ka kalkyler för att säkerställa att vi bygger lagom bra och lagom många 

skogsbilvägar. En förutsättning för att bygga en väg är att nyttan, dvs besparingen i 
transportkostnad, är större än kostnaden för att anlägga vägen inklusive underhålls och 

ader. Dels kan vi sätta upp kalkyler som vi kan optimera för att få teoretiskt optimala 
lösningar, tex av hur tätt ett vägnät skall vara. Det bestäms av väghållningskostnader, 
transportkostnader, virkespriser och virkesvolym eller virkestillväxten. En annan viktig beräkning 
vid varje vägprojekt är att göra alternativkalkyler för tänkbara lösningar. Detta är en mer praktisk 
kalkyl, där vi kan ta mer hänsyn till specifika förhållanden, men samtidigt inte kan hitta en optimal 

lösningar, men av praktiska skäl kan vi endast 

För att beräkna den optimala fördelningen av vägar på vägklasser behöver vi kunna skatta dels 
skillnaden i intäkter mellan olika 

möjligheter till avverkning. Att skatta vägbyggnadskostnaderna är relativt lätt, även om det finns 
en viss osäkerhet när man skattar framtida kostnader. Däremot är det svårare att skatta storleken på 

a avverka under fler årstider eller under längre tid per år. Idags läget vet vi att 
det finns premier för avverkning under perioder med sämre bärighet, men dessa kommer sannolikt 

Det är därför inte möjligt att göra beräkningar av optimala fördelningen av 
tillgänglighetsklasser. Däremot kan man utföra ett resonemang utifrån dagens situation.  
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En utgångspunkt kan vara att studera dels hur längden på de olika tillgänglighetstiderna än
vinter, vår, sommar och höst. Vintern är den mest tillgängliga tiden, då man klarar sig med enkla 
vägar, våren den svåraste. Om vi förenklar, och antar att behovet av virke 
därför årstidernas längd speglas i fördelnin
bli ca 80 dagar kortare, dvs 50% kortare än under 1980
kommer vintern att utgöra endast 25% av året.  

Blöta och fuktiga marker bör inte avverkas annat ä
mark och vatten då blir stora. Eftersom inte all skogsmark är tillgänglig för avverkning under hela 
året, bör även detta ingå i bedömningen av fördelningen av vägklasser. 
provytor utgör fuktig och blötmark 36% av den produktiva skogsmarken. 

Enligt vägplan 90 är 30% av skogsmarken tillgänglig under förfalloperioden. Baserat på 
förändringen i vinterns längd och andelen marker lämpliga för barmarksavverkningar så bör 
andelen barmarksvägar öka med storleksordningen 50% till mellan 
vägarsystemens längd. Det medför 
vilket i sin tur leder till två effekter. Dels behov av något fler avverkningsenheter än vad so
annars är fallet, och därmed högre kostnader, dels kostnader för lagring.

För enskilda fall bör man ta hänsyn till den faktiska situationen, hur mycket av skogsmarken som är 
tillgänglig. Sedan man gjort en översiktlig bedömning över andelen höst och som
man upprätta alternativkalkyler för 
antagande är att dagens barmarkspremie kommer att öka med 30%

Matematik för vägklasser vid klimatförändring
Den optimala fördelningen av vägar i olika vägklasser får man genom att maximera differensen 
mellan nyttan av en högre vägstandard och kostnaderna för att höja vägklassen. Matematiskt ser 
det ut så här:  

Vi väljer den vägklass v där vinsten V blir störst:
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En utgångspunkt kan vara att studera dels hur längden på de olika tillgänglighetstiderna än
vinter, vår, sommar och höst. Vintern är den mest tillgängliga tiden, då man klarar sig med enkla 

Om vi förenklar, och antar att behovet av virke är lika stort året runt, bör 
därför årstidernas längd speglas i fördelningen av vägklasser. Enligt klimatscenarierna kan vintern 
bli ca 80 dagar kortare, dvs 50% kortare än under 1980-talet. Från att ha utgjort nästan 50% av året, 
kommer vintern att utgöra endast 25% av året.   

Blöta och fuktiga marker bör inte avverkas annat än under vintern. Detta beror på att skadorna på 
mark och vatten då blir stora. Eftersom inte all skogsmark är tillgänglig för avverkning under hela 
året, bör även detta ingå i bedömningen av fördelningen av vägklasser. Enligt riksskogstaxeringens 

utgör fuktig och blötmark 36% av den produktiva skogsmarken.  

Enligt vägplan 90 är 30% av skogsmarken tillgänglig under förfalloperioden. Baserat på 
förändringen i vinterns längd och andelen marker lämpliga för barmarksavverkningar så bör 

ägar öka med storleksordningen 50% till mellan 50% och 
Det medför fortfarande en viss koncentration av avverkningarna till vintern, 

vilket i sin tur leder till två effekter. Dels behov av något fler avverkningsenheter än vad so
annars är fallet, och därmed högre kostnader, dels kostnader för lagring.  

För enskilda fall bör man ta hänsyn till den faktiska situationen, hur mycket av skogsmarken som är 
man gjort en översiktlig bedömning över andelen höst och som

man upprätta alternativkalkyler för olika tänkbara alternativ och olika vägklasserna. Ett rimligt 
antagande är att dagens barmarkspremie kommer att öka med 30%-50% de närmaste 50 åren. 

Matematik för vägklasser vid klimatförändring
la fördelningen av vägar i olika vägklasser får man genom att maximera differensen 

mellan nyttan av en högre vägstandard och kostnaderna för att höja vägklassen. Matematiskt ser 

 

 

Vi väljer den vägklass v där vinsten V blir störst: 
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En utgångspunkt kan vara att studera dels hur längden på de olika tillgänglighetstiderna ändras, dvs 
vinter, vår, sommar och höst. Vintern är den mest tillgängliga tiden, då man klarar sig med enkla 

är lika stort året runt, bör 
Enligt klimatscenarierna kan vintern 

talet. Från att ha utgjort nästan 50% av året, 

n under vintern. Detta beror på att skadorna på 
mark och vatten då blir stora. Eftersom inte all skogsmark är tillgänglig för avverkning under hela 

Enligt riksskogstaxeringens 
 

Enligt vägplan 90 är 30% av skogsmarken tillgänglig under förfalloperioden. Baserat på 
förändringen i vinterns längd och andelen marker lämpliga för barmarksavverkningar så bör 

% och 60% av 
viss koncentration av avverkningarna till vintern, 

vilket i sin tur leder till två effekter. Dels behov av något fler avverkningsenheter än vad som 

För enskilda fall bör man ta hänsyn till den faktiska situationen, hur mycket av skogsmarken som är 
man gjort en översiktlig bedömning över andelen höst och sommarvägar, bör 

olika vägklasserna. Ett rimligt 
50% de närmaste 50 åren.  

Matematik för vägklasser vid klimatförändring 
la fördelningen av vägar i olika vägklasser får man genom att maximera differensen 

mellan nyttan av en högre vägstandard och kostnaderna för att höja vägklassen. Matematiskt ser 
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Översiktberäkning nuläge
Antag att normalvägen har ett avstånd till båtnadsgränsen på 300 m dvs varje 1000 m väg har ett 
båtnadsområde om 10 hm*2*3 hm = 60 ha skog / 1000 m väg. Från skogsstatistisk årsbok får vi att 
medel förådet per ha är 124 m3

sommaren på ca 30 kr/m3fub. Omräkningstalet från skogskubikmeter till ku
är 1.20 m3sk/ m3fub.  

Eftersom det enbart är den mark som är lämpad för barmarksavverkning som är lämplig så är denna 
siffra en överskattning. Från riksskogstaxeringen i Jämtland och Västernorrland:

Frisk-fuktig, fuktig och blöt mar

Fuktig och blöt mark 470 provytor av 1292 provytor = 36%

Den maximala investeringen för att uppgradera en väg till sommar/höst standard (bärighetsklass B) 
är alltså mellan 60 ha *(1-0,63) /1000 m *124 m
väg och 60 ha *(1-0,36) /1000 m *124 m

Om hela båtnadsområdet är barmarksposter, 60 ha /1000 m *124 m
kr/m3fub = 71 kr/m väg 

 Kostnad 15 cm kr/m

Väg, hyvling                            

Dike, grävning                          

Bärlager, utläggning                            

Packning, Bärlager                            

Bärlager                          

Summa                       

Volym bärlager 0,645 

Kostnad / m3                       
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Översiktberäkning nuläge 
Antag att normalvägen har ett avstånd till båtnadsgränsen på 300 m dvs varje 1000 m väg har ett 

om 10 hm*2*3 hm = 60 ha skog / 1000 m väg. Från skogsstatistisk årsbok får vi att 
3sk/ha. För tillfället finns det en bonus för virke som levereras under 

fub. Omräkningstalet från skogskubikmeter till ku

Eftersom det enbart är den mark som är lämpad för barmarksavverkning som är lämplig så är denna 
siffra en överskattning. Från riksskogstaxeringen i Jämtland och Västernorrland:

fuktig, fuktig och blöt mark 769 provytor av 1292 provytor = 62% 

Fuktig och blöt mark 470 provytor av 1292 provytor = 36% 

Den maximala investeringen för att uppgradera en väg till sommar/höst standard (bärighetsklass B) 
0,63) /1000 m *124 m3sk/ha / 1.20 m3sk/ m3fub*30 kr/m

0,36) /1000 m *124 m3sk/ha / 1.20 m3sk/ m3fub*30 kr/m

Om hela båtnadsområdet är barmarksposter, 60 ha /1000 m *124 m3sk/ha / 1.20 m

Kostnad 15 cm kr/m Kostnad 12 cm kr/m Kostnad 22 cm kr/m

                           6,90 kr                             6,90 kr                             

                         18,90 kr                           18,90 kr                           

                           5,80 kr                             5,80 kr                             

                           3,50 kr                             3,50 kr                             

                         99,80 kr                           78,73 kr                        

                      134,90 kr                        113,83 kr                        

0,5088 0,9768 

                      154,73 kr    
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Antag att normalvägen har ett avstånd till båtnadsgränsen på 300 m dvs varje 1000 m väg har ett 
om 10 hm*2*3 hm = 60 ha skog / 1000 m väg. Från skogsstatistisk årsbok får vi att 

sk/ha. För tillfället finns det en bonus för virke som levereras under 
fub. Omräkningstalet från skogskubikmeter till kubikmeter fast utan bark 

Eftersom det enbart är den mark som är lämpad för barmarksavverkning som är lämplig så är denna 
siffra en överskattning. Från riksskogstaxeringen i Jämtland och Västernorrland: 

Den maximala investeringen för att uppgradera en väg till sommar/höst standard (bärighetsklass B) 
fub*30 kr/m3fub = 71 kr/m 

fub*30 kr/m3fub = 119 kr/m. 

sk/ha / 1.20 m3sk/ m3fub*30 

Kostnad 22 cm kr/m 

                           6,90 kr 

                         18,90 kr  

                           5,80 kr 

                           3,50 kr 

                      151,14 kr  

                      186,24 kr  
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Grundantaganden
Ett skogsområde betjänas av V
och arealen A ha.  

Båtnadsområdet består av mark som går att avverka antingen enbart på vintern vid tjälade 
förhållanden, dvs fuktig och blöt mark, eller mark som går att avverka stora delar av året. Mängden 
skog på fuktig och blötmark är andelen 
större delen av året (1-f) av B.

Vägar delas normalt in i fyra klasser, men för att förenkla koncentrerar vi frågan just nu till vägar 
av klass C, virkestransport sommar och vinter respektive D, virkestransport endast vinter. Vi 
betecknar andelen C-klassvägar med 

Den volym som går att avverka bestäms antingen av vad som finns tillgängligt eller av hur mycket 
som hinns med under tillgänglig säsong. 

Vintersäsongen är Tv veckor lång
med t m3sk/vecka och det finns 

Sommaravverkning

Vinteravverkning

Det betyder att hela säsongsavverkningen 

Klimatdata och scenario
Slut vinter 1961-1990, 5/4 – 15/4 

Start vinter 1961-1990, 25/10 

Längd sommar: 32 veckor – 28 veckor=224 dagar 

Säkra vägar i ett nytt klimat
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Grundantaganden 
V km skogsbilvägar. Båtnadsområdet har ett virkesföråd på 

består av mark som går att avverka antingen enbart på vintern vid tjälade 
förhållanden, dvs fuktig och blöt mark, eller mark som går att avverka stora delar av året. Mängden 
skog på fuktig och blötmark är andelen f, av B, således är mängden som går att av

. 

Vägar delas normalt in i fyra klasser, men för att förenkla koncentrerar vi frågan just nu till vägar 
av klass C, virkestransport sommar och vinter respektive D, virkestransport endast vinter. Vi 

klassvägar med c av V och andelen D-klassvägar med 

Den volym som går att avverka bestäms antingen av vad som finns tillgängligt eller av hur mycket 
som hinns med under tillgänglig säsong.  

veckor lång och sommarsäsongen Ts veckor lång. Ett maskinsystem hinner 
m3sk/vecka och det finns m maskinsystem tillgängliga.  

Sommaravverkning 

 

Vinteravverkning 
 

Det betyder att hela säsongsavverkningen a är lika med: 

Klimatdata och scenario 
15/4 -> vecka 14 – vecka 15 

1990, 25/10 – 20/11 -> vecka 43 – vecka 46 

28 veckor=224 dagar – 196 dagar 
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km skogsbilvägar. Båtnadsområdet har ett virkesföråd på B m3sk 

består av mark som går att avverka antingen enbart på vintern vid tjälade 
förhållanden, dvs fuktig och blöt mark, eller mark som går att avverka stora delar av året. Mängden 

B, således är mängden som går att avverka under 

Vägar delas normalt in i fyra klasser, men för att förenkla koncentrerar vi frågan just nu till vägar 
av klass C, virkestransport sommar och vinter respektive D, virkestransport endast vinter. Vi 

klassvägar med d=(1-c) av V. 

Den volym som går att avverka bestäms antingen av vad som finns tillgängligt eller av hur mycket 

veckor lång. Ett maskinsystem hinner 
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Längd vinter: 20 veckor – 24 veckor= 140 dagar 

Förändringen, inte helt klar från scenarier, variabeln vinternslängd saknas. Vegetationsperioden 
förväntas bli 60 dagar längre år 2100 enligt A2 scenariet och perioden med snö 100 dagar kortare år 
2100 enligt A2 scenariot. Antag att vintern blir 80 dagar kortare och sommaren 80 dagar längre. 

Under perioden 1961-1990 utgjorde alltså vintern 38% 

Under perioden 1961-1990 utgjorde alltså sommaren 61% 

Under perioden 2070-2100 kan vintern

Under perioden 2070-2100 kan sommaren alltså komma att utgöra 83%

Ur ett skogsbolags perspektiv
Drivningskostnader

Ur en köporganisation eller ett skogsbolags perspektiv kan vi anta, åtminstone teoreti
av industrins behov.  

 

Om vi antar att 

Om allt annat är lika kommer en minskning i vintersäsong 
man bygger ut vägsystemet till en högre klass kommer 
maskinsystem, m och bygga upp lager. På endera sättet kan vi göra så att 
olika tidpunkter med index 1 respektive 2. Alltså:

Om c1=c2 så blir  

Antag att kostnaden per år för drivning 

  och eftersom 

Säkra vägar i ett nytt klimat
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24 veckor= 140 dagar – 168 dagar 

Förändringen, inte helt klar från scenarier, variabeln vinternslängd saknas. Vegetationsperioden 
förväntas bli 60 dagar längre år 2100 enligt A2 scenariet och perioden med snö 100 dagar kortare år 

scenariot. Antag att vintern blir 80 dagar kortare och sommaren 80 dagar längre. 

1990 utgjorde alltså vintern 38% - 46% av året.  

1990 utgjorde alltså sommaren 61% -53% av året. 

2100 kan vintern alltså komma att utgöra 16%-24% av året.

2100 kan sommaren alltså komma att utgöra 83%-75% av året.

Ur ett skogsbolags perspektiv 
Drivningskostnader 

Ur en köporganisation eller ett skogsbolags perspektiv kan vi anta, åtminstone teoreti

 därför: 

 

Om allt annat är lika kommer en minskning i vintersäsong Tv att innebära en minskning i 
ll en högre klass kommer c att öka. Ett alternativ är att öka antalet 

och bygga upp lager. På endera sättet kan vi göra så att a
olika tidpunkter med index 1 respektive 2. Alltså: 

 

 

 

Antag att kostnaden per år för drivning  då kommer kostnaden per avverkad volym 

 så kommer även  
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Förändringen, inte helt klar från scenarier, variabeln vinternslängd saknas. Vegetationsperioden 
förväntas bli 60 dagar längre år 2100 enligt A2 scenariet och perioden med snö 100 dagar kortare år 

scenariot. Antag att vintern blir 80 dagar kortare och sommaren 80 dagar längre.  

24% av året. 

75% av året. 

Ur en köporganisation eller ett skogsbolags perspektiv kan vi anta, åtminstone teoretiskt, att a styrs 

att innebära en minskning i a. Om 
att öka. Ett alternativ är att öka antalet 

a hålls konstant vid två 

 

då kommer kostnaden per avverkad volym 
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 om 

Om vi istället ändrar c och låter 
motsvarande km. Vi kan därför utöka andelen C

 och 

Lagerkostnader
Antag att förbrukningen av virket, a, är lika stort hela året, då är leveransen a/52 m3sk/vecka. För 
varje vecka under vintern kommer alltså a/52 m3
och levereras veckor då avverkningen är mindre än a/52. Låt oss förenkla genom att dela in året i 
två perioder, vinter och sommar. Låt oss räkna ränta för tiden från medel tid under vintern till 
medel tid under sommar, dvs räntetiden är ½ år. 

Överskottet under vintern blir alltså: 

av försäljningen, alltså blir den försenade intäkten: I=

Skillnaden i intäkt mellan två perioder I

 

Ur ett markägarperspektiv
Ur ett skogsbolagsperspektiv antog vi att årsavverkningen ligger fast. Detta är kanske inte helt 
rimligt, eftersom det kan finnas andra virkeskällor som blir billigare än att hålla fast vid 
avverkningsnivåerna. Ur ett privat markägarperspektiv kan man därf
sätt. Om vi antar att köporganisationerna inte vill öka kostnaden per avverkad m3sk kommer 
istället a, avverkningsvolymen per år att minska.
kanske måste senarelägga sin avverkni

Säkra vägar i ett nytt klimat
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och låter m vara konstant kommer vi att få en besparing i drivningskostnad 
. Vi kan därför utöka andelen C-klass vägar, c, så länge kostnad

 

Lagerkostnader och Ränta 
Antag att förbrukningen av virket, a, är lika stort hela året, då är leveransen a/52 m3sk/vecka. För 
varje vecka under vintern kommer alltså a/52 m3sk att levereras medan eventuellt överskott lagras 
och levereras veckor då avverkningen är mindre än a/52. Låt oss förenkla genom att dela in året i 
två perioder, vinter och sommar. Låt oss räkna ränta för tiden från medel tid under vintern till 

under sommar, dvs räntetiden är ½ år.  

Överskottet under vintern blir alltså:  och det kan ses vara proportionellt mot intäkten 

av försäljningen, alltså blir den försenade intäkten: I=  

täkt mellan två perioder I1-I2 med olika Tv1 och Tv2 blir alltså:

 

perspektiv 
Ur ett skogsbolagsperspektiv antog vi att årsavverkningen ligger fast. Detta är kanske inte helt 
rimligt, eftersom det kan finnas andra virkeskällor som blir billigare än att hålla fast vid 
avverkningsnivåerna. Ur ett privat markägarperspektiv kan man därför behöva räkna på ett annat 
sätt. Om vi antar att köporganisationerna inte vill öka kostnaden per avverkad m3sk kommer 

avverkningsvolymen per år att minska. För den enskilde skogsägaren betyder det att man 
kanske måste senarelägga sin avverkning. Detta kan vi betrakta som en räntekostnad. 
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vara konstant kommer vi att få en besparing i drivningskostnad 
klass vägar, c, så länge kostnaden för detta, 

Antag att förbrukningen av virket, a, är lika stort hela året, då är leveransen a/52 m3sk/vecka. För 
sk att levereras medan eventuellt överskott lagras 

och levereras veckor då avverkningen är mindre än a/52. Låt oss förenkla genom att dela in året i 
två perioder, vinter och sommar. Låt oss räkna ränta för tiden från medel tid under vintern till 

och det kan ses vara proportionellt mot intäkten 

blir alltså: 

Ur ett skogsbolagsperspektiv antog vi att årsavverkningen ligger fast. Detta är kanske inte helt 
rimligt, eftersom det kan finnas andra virkeskällor som blir billigare än att hålla fast vid 

ör behöva räkna på ett annat 
sätt. Om vi antar att köporganisationerna inte vill öka kostnaden per avverkad m3sk kommer 

För den enskilde skogsägaren betyder det att man 
ng. Detta kan vi betrakta som en räntekostnad.  
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Slutsatser klimatanpassning av vägklasser
I de flesta områden bör årstidstillgängligheten på vägarna öka. Kalkyler finns för att avgöra 
optimal vägklass. Med en minskande vinter, bör andelen vintervägar minsk
höst och vårvägar öka. En rimlig avvägning är att andelen barmarksvägar bör motsvara det minsta 
av andelen sommar avverkningsbar mark, dvs torra och friska marker, och andelen barmark av 
totala året. Enligt antaganden och beräkningar
40-50% av marken vinteravverkningsmarker. Efter hundraårsklimatförändring kommer vintern att 
utgöra storleksordningen 25 % av året i mellersta norrland. Det betyder att andelen sommar, höst 
och vårvägar bör öka till storleksordningen 50% av vägnätet. I medeltal bör denna uppgradering 
kosta ca 119 kr / m väg, enligt dagens ersättning för sommar avverkning, men för vägar där hela 
båtnadsområdet är barmarksavverkningar, kan uppgraderingskostnaden få uppgå till öve
väg. Detta motsvarar väl dikning, nytt bärlager om 22 cm och packnings av bärlager. 

Projektering av klimatanpassade vägar
Vid nybyggnation är den viktigaste klimatanpassningen a
skogsbruket har man förenklat oc
vägarna skall bli så billiga som möjligt. Det innebär ibland att vägarna blir dyrare att anlägga, eller 
får sämre bärighet och tillgänglighet, än vad som var avsett. 
skogsbilvägar byggas med enkla metoder och enkel projektering, men vi går här igenom de 
moment som vi anser är nödvändiga och viktiga för bra, hållbara och billiga vägar. 

Linjeföring 
Grunden för en tillräckligt hållbar, billig och nyttig väg är lin
vägen skall gå. Vi kan dela in projekteringsprocessen i olika steg som följer på varandra, men 
också ibland måste upprepas för att få en bra väg. 

1. Var gör vägen mest nytta. 
2. Var finns de bästa byggförhållandena. 
3. Vil ka områden skall vi undvika. 
4. Andra kritiska punkter

a. Anslutning till väg.
b. Vändplan. 
c. Bäckar. 

Säkra vägar i ett nytt klimat
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Slutsatser klimatanpassning av vägklasser
I de flesta områden bör årstidstillgängligheten på vägarna öka. Kalkyler finns för att avgöra 
optimal vägklass. Med en minskande vinter, bör andelen vintervägar minska, och andelen sommar, 
höst och vårvägar öka. En rimlig avvägning är att andelen barmarksvägar bör motsvara det minsta 
av andelen sommar avverkningsbar mark, dvs torra och friska marker, och andelen barmark av 
totala året. Enligt antaganden och beräkningar baserade på riksskogstaxeringen utgör normalt 

50% av marken vinteravverkningsmarker. Efter hundraårsklimatförändring kommer vintern att 
utgöra storleksordningen 25 % av året i mellersta norrland. Det betyder att andelen sommar, höst 

a till storleksordningen 50% av vägnätet. I medeltal bör denna uppgradering 
kosta ca 119 kr / m väg, enligt dagens ersättning för sommar avverkning, men för vägar där hela 
båtnadsområdet är barmarksavverkningar, kan uppgraderingskostnaden få uppgå till öve
väg. Detta motsvarar väl dikning, nytt bärlager om 22 cm och packnings av bärlager. 

Projektering av klimatanpassade vägar 
Vid nybyggnation är den viktigaste klimatanpassningen att planera och projektera vägen. I 
skogsbruket har man förenklat och plockat bort många delar i projekteringsprocessen, för att 
vägarna skall bli så billiga som möjligt. Det innebär ibland att vägarna blir dyrare att anlägga, eller 
får sämre bärighet och tillgänglighet, än vad som var avsett. Även i ett förändrat klimat b
skogsbilvägar byggas med enkla metoder och enkel projektering, men vi går här igenom de 
moment som vi anser är nödvändiga och viktiga för bra, hållbara och billiga vägar. 

Grunden för en tillräckligt hållbar, billig och nyttig väg är linjeföringen, alltså var i landskapet som 
vägen skall gå. Vi kan dela in projekteringsprocessen i olika steg som följer på varandra, men 
också ibland måste upprepas för att få en bra väg.  

Var gör vägen mest nytta.  
Var finns de bästa byggförhållandena.  

ka områden skall vi undvika.  
Andra kritiska punkter 

Anslutning till väg. 

 

Sida 12 

Slutsatser klimatanpassning av vägklasser 
I de flesta områden bör årstidstillgängligheten på vägarna öka. Kalkyler finns för att avgöra 

a, och andelen sommar, 
höst och vårvägar öka. En rimlig avvägning är att andelen barmarksvägar bör motsvara det minsta 
av andelen sommar avverkningsbar mark, dvs torra och friska marker, och andelen barmark av 

baserade på riksskogstaxeringen utgör normalt 
50% av marken vinteravverkningsmarker. Efter hundraårsklimatförändring kommer vintern att 

utgöra storleksordningen 25 % av året i mellersta norrland. Det betyder att andelen sommar, höst 
a till storleksordningen 50% av vägnätet. I medeltal bör denna uppgradering 

kosta ca 119 kr / m väg, enligt dagens ersättning för sommar avverkning, men för vägar där hela 
båtnadsområdet är barmarksavverkningar, kan uppgraderingskostnaden få uppgå till över 180 kr/m 
väg. Detta motsvarar väl dikning, nytt bärlager om 22 cm och packnings av bärlager.  

tt planera och projektera vägen. I 
h plockat bort många delar i projekteringsprocessen, för att 

vägarna skall bli så billiga som möjligt. Det innebär ibland att vägarna blir dyrare att anlägga, eller 
Även i ett förändrat klimat behöver 

skogsbilvägar byggas med enkla metoder och enkel projektering, men vi går här igenom de 
moment som vi anser är nödvändiga och viktiga för bra, hållbara och billiga vägar.  

jeföringen, alltså var i landskapet som 
vägen skall gå. Vi kan dela in projekteringsprocessen i olika steg som följer på varandra, men 
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5. Markundersökning. Om man upptäcker något problem måste man kanske backa tillbaka till 
steg 1, 2, 3 eller 4. När man hittat den bästa linjeföringen 
baserat på markundersökningen. 

6. Dokumentera alla delar av projekteringsprocessen och ta fram handlingar så att 
entreprenören kan göra bra bedömningar av 

Markförhållanden
De bästa bygg förhållandena hittar vi i lagom branta sluttni
analysen gör man genom att titta på höjdkurvor, och på flygbilder. Åsryggar gör att det är lätt att 
dränera vägen. Att terrassen är torr är avgörande för bärigheten på vägen. På åsryggar hittar vi 
också ofta de bästa byggmaterialen. Sänkor koncentrerar vatten och risken för ur 
vägbyggnadssynpunkt dåliga material ökar. Kommer man för högt upp i sluttningar så kan 
jorddjupet bli grunt, och det kan bli mycket dyrt att bygga väg om man måste spränga eller tillföra 
för stora mängder material. Vattendrag, sjöar och bäckar, innebär att grundvattenytan ligger 
ovanför markytan. Det betyder att nära vattendrag, är också avståndet mellan markytan och 
grundvattenytan kort, och det blir därför sämre bärighet än högre upp i terrängen.

Figur 1. Schematisk beskrivning dels a
marken. Vattencykeln innebär att vatten går från hav, till moln, till nederbörd, till grundvatten, till hav. 
Slutsatsen blir att börja söka så långa väglinjer som möjligt i de delar av sluttningen som utgör 
inströmningsområden, och undvika utströmningsområden och sänkor som koncentrerar vatten. 

Säkra vägar i ett nytt klimat
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Markundersökning. Om man upptäcker något problem måste man kanske backa tillbaka till 
. När man hittat den bästa linjeföringen utformar man vägk

baserat på markundersökningen.  
Dokumentera alla delar av projekteringsprocessen och ta fram handlingar så att 
entreprenören kan göra bra bedömningar av vägbygget.  

Markförhållanden 
De bästa bygg förhållandena hittar vi i lagom branta sluttningar och på åsryggar. Den första 
analysen gör man genom att titta på höjdkurvor, och på flygbilder. Åsryggar gör att det är lätt att 
dränera vägen. Att terrassen är torr är avgörande för bärigheten på vägen. På åsryggar hittar vi 

terialen. Sänkor koncentrerar vatten och risken för ur 
vägbyggnadssynpunkt dåliga material ökar. Kommer man för högt upp i sluttningar så kan 
jorddjupet bli grunt, och det kan bli mycket dyrt att bygga väg om man måste spränga eller tillföra 

Vattendrag, sjöar och bäckar, innebär att grundvattenytan ligger 
ovanför markytan. Det betyder att nära vattendrag, är också avståndet mellan markytan och 
grundvattenytan kort, och det blir därför sämre bärighet än högre upp i terrängen.

 

. Schematisk beskrivning dels av vattencykeln, och dels av grundvattenytas läge i förhållande till 
Vattencykeln innebär att vatten går från hav, till moln, till nederbörd, till grundvatten, till hav. 

börja söka så långa väglinjer som möjligt i de delar av sluttningen som utgör 
inströmningsområden, och undvika utströmningsområden och sänkor som koncentrerar vatten. 
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Markundersökning. Om man upptäcker något problem måste man kanske backa tillbaka till 
utformar man vägkonstruktionen 

Dokumentera alla delar av projekteringsprocessen och ta fram handlingar så att 

ngar och på åsryggar. Den första 
analysen gör man genom att titta på höjdkurvor, och på flygbilder. Åsryggar gör att det är lätt att 
dränera vägen. Att terrassen är torr är avgörande för bärigheten på vägen. På åsryggar hittar vi 

terialen. Sänkor koncentrerar vatten och risken för ur 
vägbyggnadssynpunkt dåliga material ökar. Kommer man för högt upp i sluttningar så kan 
jorddjupet bli grunt, och det kan bli mycket dyrt att bygga väg om man måste spränga eller tillföra 

Vattendrag, sjöar och bäckar, innebär att grundvattenytan ligger 
ovanför markytan. Det betyder att nära vattendrag, är också avståndet mellan markytan och 
grundvattenytan kort, och det blir därför sämre bärighet än högre upp i terrängen. 

v vattencykeln, och dels av grundvattenytas läge i förhållande till 
Vattencykeln innebär att vatten går från hav, till moln, till nederbörd, till grundvatten, till hav.  

börja söka så långa väglinjer som möjligt i de delar av sluttningen som utgör 
inströmningsområden, och undvika utströmningsområden och sänkor som koncentrerar vatten.  
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Figur 2. Där marken är konvex ligger grundvattenytan på ett jämndjup, och området fungerar som ett 
inströmningsområde av grundvatten. Det är därför lämpligt att lägga en väglinje här. När marken är konkav 
kommer vatten att koncentreras till de nedredelarna, utströmningsområdet. V
av en konkav sluttning kommer att vara svåra att hålla torra, och bärigheten påverkas negativt. 

Säkra vägar i ett nytt klimat
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onvex ligger grundvattenytan på ett jämndjup, och området fungerar som ett 
inströmningsområde av grundvatten. Det är därför lämpligt att lägga en väglinje här. När marken är konkav 
kommer vatten att koncentreras till de nedredelarna, utströmningsområdet. Vägar som anläggs i nedre delen 
av en konkav sluttning kommer att vara svåra att hålla torra, och bärigheten påverkas negativt. 
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onvex ligger grundvattenytan på ett jämndjup, och området fungerar som ett 
inströmningsområde av grundvatten. Det är därför lämpligt att lägga en väglinje här. När marken är konkav 

ägar som anläggs i nedre delen 
av en konkav sluttning kommer att vara svåra att hålla torra, och bärigheten påverkas negativt.  
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Figur 3. Figuren illustrerar h ur vissa landskapsformer koncentrerar vatten, medan andra sprider ut vat
Väg bör när det är möjligt byggas där landskapsformen sprider ut vattnet. Om man måste dra vägen i sänkor 
som koncentrerar vattnet, bör man dels vara noga med dikesprojekteringen, och dels öka 
överbyggnadsdimensioneringen något. 

Så fort vägen går i mer komplicerade landskapsformer bör projektören analysera vattenflödena 
manuellt eller med ett datorprogram. För mindre vägprojekt rekommenderar vi att man ritar upp 
flödeslinjer, eftersom man då får en god blick för områdets topografi innan man ger sig u
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ur vissa landskapsformer koncentrerar vatten, medan andra sprider ut vat
Väg bör när det är möjligt byggas där landskapsformen sprider ut vattnet. Om man måste dra vägen i sänkor 
som koncentrerar vattnet, bör man dels vara noga med dikesprojekteringen, och dels öka 
överbyggnadsdimensioneringen något.  

mer komplicerade landskapsformer bör projektören analysera vattenflödena 
manuellt eller med ett datorprogram. För mindre vägprojekt rekommenderar vi att man ritar upp 
flödeslinjer, eftersom man då får en god blick för områdets topografi innan man ger sig u
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ur vissa landskapsformer koncentrerar vatten, medan andra sprider ut vattnet. 
Väg bör när det är möjligt byggas där landskapsformen sprider ut vattnet. Om man måste dra vägen i sänkor 
som koncentrerar vattnet, bör man dels vara noga med dikesprojekteringen, och dels öka 

mer komplicerade landskapsformer bör projektören analysera vattenflödena 
manuellt eller med ett datorprogram. För mindre vägprojekt rekommenderar vi att man ritar upp 
flödeslinjer, eftersom man då får en god blick för områdets topografi innan man ger sig ut i fält. 
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Detta får man inte på samma sätt om man låter datorn göra jobbet. 
topografisk karta som man täcker med en ritfilm, där man ritar in flödespilar vinkelrätt mot 
höjdkurvorna. Ett alternativ är att använda ett cad
normaler mot höjdkurvorna. Mer avancerade gis eller CAD program kan automatiskt analysera 
vattenflöden, och rita in vattnets väg i en ritning. Det krävs goda datorfärdigheter och erfarenhet för 
att utföra och tolka analyserna. 

Dränering och terrasser
Även om man lägger ner tanke och möda på att hitta en bra, torr, linjeföring så utgör diken en viktig 
del av vägkonstruktionen. Dikena tar hand om ytavrinningen på vägen och rörligt markvatten i 
omedelbar anslutning till terrassen så att terrassen blir torrare. 
får aldrig stå kvar i dikena, utan diket skall ha en sådan lutning att vattnet rinner undan. Vattnet leds 
sedan under vägkroppen i en avlopps
läggs i sänkor där vattnet annars blir stående. 

En av de vanligaste orsakerna till dåliga vägar är att dräneringen är otillräcklig. Vid de 
inventeringar som vi gjort på skogsbilvägar (det är ett mycket begränsat urval av vägar som 
inventerats, men bilden stämmer väldigt väl med vår vardagliga uppfattning), så har majoriteten av 
vägarna dräneringsproblem. Problemen består av felaktiga lutningar på diken, diken som delvis 
eroderat igen, vegetation som hindrar flöde i diken, felaktigt lagda eller
och skadade dikesslänter. 

Ett utmärkt sätt att hitta igen lågpunkterna är att rita upp en profil av vägen. I planeringsfasen kan 
man utgå från höjdkurvorna på kartan
hur många trummor som kommer att gå åt. Den översiktliga bedömningen är också viktig för att 
avgöra hur fältarbetet skall läggas upp. 

Säkra vägar i ett nytt klimat
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Detta får man inte på samma sätt om man låter datorn göra jobbet. Man kan rita för hand med 
topografisk karta som man täcker med en ritfilm, där man ritar in flödespilar vinkelrätt mot 
höjdkurvorna. Ett alternativ är att använda ett cad-program, men rita flödeslinjer för hand, som 
normaler mot höjdkurvorna. Mer avancerade gis eller CAD program kan automatiskt analysera 
vattenflöden, och rita in vattnets väg i en ritning. Det krävs goda datorfärdigheter och erfarenhet för 

serna.  

Dränering och terrasser 
Även om man lägger ner tanke och möda på att hitta en bra, torr, linjeföring så utgör diken en viktig 
del av vägkonstruktionen. Dikena tar hand om ytavrinningen på vägen och rörligt markvatten i 

rassen så att terrassen blir torrare. Det vatten som samlas upp i dikena 
får aldrig stå kvar i dikena, utan diket skall ha en sådan lutning att vattnet rinner undan. Vattnet leds 

n under vägkroppen i en avloppstrumma och får infiltrera på skogsmark. Av
läggs i sänkor där vattnet annars blir stående.  

av de vanligaste orsakerna till dåliga vägar är att dräneringen är otillräcklig. Vid de 
inventeringar som vi gjort på skogsbilvägar (det är ett mycket begränsat urval av vägar som 

, men bilden stämmer väldigt väl med vår vardagliga uppfattning), så har majoriteten av 
dräneringsproblem. Problemen består av felaktiga lutningar på diken, diken som delvis 

eroderat igen, vegetation som hindrar flöde i diken, felaktigt lagda eller skadade avloppstrummor 

Ett utmärkt sätt att hitta igen lågpunkterna är att rita upp en profil av vägen. I planeringsfasen kan 
man utgå från höjdkurvorna på kartan, för att översiktligt jämföra olika sträckningar och bedöma 

nga trummor som kommer att gå åt. Den översiktliga bedömningen är också viktig för att 
avgöra hur fältarbetet skall läggas upp.  
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Man kan rita för hand med 
topografisk karta som man täcker med en ritfilm, där man ritar in flödespilar vinkelrätt mot 

men rita flödeslinjer för hand, som 
normaler mot höjdkurvorna. Mer avancerade gis eller CAD program kan automatiskt analysera 
vattenflöden, och rita in vattnets väg i en ritning. Det krävs goda datorfärdigheter och erfarenhet för 

Även om man lägger ner tanke och möda på att hitta en bra, torr, linjeföring så utgör diken en viktig 
del av vägkonstruktionen. Dikena tar hand om ytavrinningen på vägen och rörligt markvatten i 

Det vatten som samlas upp i dikena 
får aldrig stå kvar i dikena, utan diket skall ha en sådan lutning att vattnet rinner undan. Vattnet leds 

nfiltrera på skogsmark. Avloppstrummor 

av de vanligaste orsakerna till dåliga vägar är att dräneringen är otillräcklig. Vid de 
inventeringar som vi gjort på skogsbilvägar (det är ett mycket begränsat urval av vägar som 

, men bilden stämmer väldigt väl med vår vardagliga uppfattning), så har majoriteten av 
dräneringsproblem. Problemen består av felaktiga lutningar på diken, diken som delvis 

skadade avloppstrummor 

Ett utmärkt sätt att hitta igen lågpunkterna är att rita upp en profil av vägen. I planeringsfasen kan 
, för att översiktligt jämföra olika sträckningar och bedöma 

nga trummor som kommer att gå åt. Den översiktliga bedömningen är också viktig för att 
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Figur 4. Schematisk längdprofil av en väg. Avlopps trummor läggs i det här fallet längsner
anslutningspunkten, och i en lokal sänka. På två andra ställen gör höjdskillnader att vatten skulle kunna 
ansamlas. I den här lösningen har diket sänkts, istället för att lägga fler trummor. För att kunna gör a det gäller 
det att ha bra kontroll på avvägningen. Ett alternativ hade varit att lägga in ytterligare avloppstrummor. 

I områden med mer komplicerad topografi, småkuperad terr
topografin i fält, för att bedöma trumlägen. Mest noggrant blir det om man använder 
avvägningsinstrument. Ofta kan man däremot göra en bra bedömning med enbart lutningsmätare. 
Man mäter då lutningen med lutningsmätare med jämna mellanrum, 
den uppfattning man har om terrängen stämmer. Det är lätt att underskatta
man inte mäter med jämna mellanrum. Ett bra sätt är att stega eller mäta avstånd med en 
gps-mottagare, och föra in lutningen och avståndet i ett protokoll. När man kommer in på rummet 
kan man rita in längdprofilen, och ser då enkelt vi
passera utan trummor och var man måste lägga in trummor. Ett alternativ är att rita profilen direkt i 
skogen. GPS-mottagaren är inte tillräckligt noggrann i höjdled för att vara till någon nytta, däremot 
ger den acceptabla längdmätningar och planpositioner. Även vår förenklade längdprofil är för grov 
för att använda som underlag för utsättning av trummor. Den ger ett stöd för att se ungefär var 
trummorna skall anläggas och hur många trummor som behövs, samt 
djupare. Den exakta placeringen av trummor och avvägningen av diken sker i samband med att 
man bygger vägen. I enklare fall gör vägbyggaren en bedömning och placerar trummorna efter 
ögonmått. Man tar då hänsyn till hur vattne
projekteringsprocessen kan man märka upp sträckor som är svåra, och där 
lägga ner extra mycket tid på dräneringen. Det kan vara i småbruten terräng eller där det är plant ch 
svårt att uppfatta flödesriktningar. G
höjdskillnaderna och för att garantera en bra dränering. 
projekteringshandlingarna så att entreprenören kan ta hänsyn till detta när anbudet

Tidigare avvägdes många skogsbilvägar med avvägningsinstrument och 
längd-höjd profil togs fram. Vi
noggrann gps-station som kan mäta ner till några centimet
höjdled) eller en så kallad totalstation
att konstruera en terrängmodell, en liten topografisk karta med mycket hög upplösning. Med hjälp 
av den kan sedan vägen konstrueras i datorns cad

Lantmäteriet håller på att ta fram en ny och mer noggrann topografiskkarta över Sverige med hjälp 
av flygburen laser scanning. Under 2013 bör mellersta Norrland vara färdigt, och då komme
att finnas en höjdmodell med två meters upplösning (att jämföra med dagens höjdmodell med 50 m 
upplösning). Det betyder att man kan få mycket mer information om sin väg om den bara är 
lägesbestämd i planet, t ex med en vanlig hand gps som ger en nogg
meter. Man kommer relativt enkelt att kunna ta fram längd och tvärprofiler. 
det enkelt att hitta rätt trumlägen och att massabalansera sin väg så att material åtgången och 
transporterna av material kan minimer
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ängdprofil av en väg. Avlopps trummor läggs i det här fallet längsner
anslutningspunkten, och i en lokal sänka. På två andra ställen gör höjdskillnader att vatten skulle kunna 
ansamlas. I den här lösningen har diket sänkts, istället för att lägga fler trummor. För att kunna gör a det gäller 

vägningen. Ett alternativ hade varit att lägga in ytterligare avloppstrummor. 

I områden med mer komplicerad topografi, småkuperad terräng bör man göra en bedömning av 
i fält, för att bedöma trumlägen. Mest noggrant blir det om man använder 

gningsinstrument. Ofta kan man däremot göra en bra bedömning med enbart lutningsmätare. 
Man mäter då lutningen med lutningsmätare med jämna mellanrum, och kontrollerar på så sätt att 
den uppfattning man har om terrängen stämmer. Det är lätt att underskatta hur marken lutar om 
man inte mäter med jämna mellanrum. Ett bra sätt är att stega eller mäta avstånd med en 

mottagare, och föra in lutningen och avståndet i ett protokoll. När man kommer in på rummet 
kan man rita in längdprofilen, och ser då enkelt vilka lokala sänkor, och plana områden, som går
passera utan trummor och var man måste lägga in trummor. Ett alternativ är att rita profilen direkt i 

mottagaren är inte tillräckligt noggrann i höjdled för att vara till någon nytta, däremot 
r den acceptabla längdmätningar och planpositioner. Även vår förenklade längdprofil är för grov 

för att använda som underlag för utsättning av trummor. Den ger ett stöd för att se ungefär var 
trummorna skall anläggas och hur många trummor som behövs, samt ungefär var diket skall läggas 
djupare. Den exakta placeringen av trummor och avvägningen av diken sker i samband med att 

I enklare fall gör vägbyggaren en bedömning och placerar trummorna efter 
ögonmått. Man tar då hänsyn till hur vattnet rörsig i samband med grävningen. 
projekteringsprocessen kan man märka upp sträckor som är svåra, och där entreprenören behöver 
lägga ner extra mycket tid på dräneringen. Det kan vara i småbruten terräng eller där det är plant ch 

esriktningar. Grävmaskinisten använder då avvägningsinstrument för 
att garantera en bra dränering. Att detta behöver göras måste framgå av 

projekteringshandlingarna så att entreprenören kan ta hänsyn till detta när anbudet

Tidigare avvägdes många skogsbilvägar med avvägningsinstrument och måttband och en riktig 
höjd profil togs fram. Vid mer påkostade vägbyggen görs detta idag med rtk

station som kan mäta ner till några centimeter i planet och någon decimeter i 
eller en så kallad totalstation, och man mäter in hela vägområdet. Inmätningen används för 

att konstruera en terrängmodell, en liten topografisk karta med mycket hög upplösning. Med hjälp 
nstrueras i datorns cad-program, och profiler beräknas automatiskt. 

Lantmäteriet håller på att ta fram en ny och mer noggrann topografiskkarta över Sverige med hjälp 
av flygburen laser scanning. Under 2013 bör mellersta Norrland vara färdigt, och då komme
att finnas en höjdmodell med två meters upplösning (att jämföra med dagens höjdmodell med 50 m 
upplösning). Det betyder att man kan få mycket mer information om sin väg om den bara är 
lägesbestämd i planet, t ex med en vanlig hand gps som ger en noggrannhet på mellan 7 och 15 
meter. Man kommer relativt enkelt att kunna ta fram längd och tvärprofiler. 
det enkelt att hitta rätt trumlägen och att massabalansera sin väg så att material åtgången och 
transporterna av material kan minimeras.  
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ängdprofil av en väg. Avlopps trummor läggs i det här fallet längsner, vid 
anslutningspunkten, och i en lokal sänka. På två andra ställen gör höjdskillnader att vatten skulle kunna 
ansamlas. I den här lösningen har diket sänkts, istället för att lägga fler trummor. För att kunna gör a det gäller 

vägningen. Ett alternativ hade varit att lägga in ytterligare avloppstrummor.  

göra en bedömning av 
i fält, för att bedöma trumlägen. Mest noggrant blir det om man använder 

gningsinstrument. Ofta kan man däremot göra en bra bedömning med enbart lutningsmätare. 
och kontrollerar på så sätt att 

hur marken lutar om 
man inte mäter med jämna mellanrum. Ett bra sätt är att stega eller mäta avstånd med en 

mottagare, och föra in lutningen och avståndet i ett protokoll. När man kommer in på rummet 
lka lokala sänkor, och plana områden, som går att 

passera utan trummor och var man måste lägga in trummor. Ett alternativ är att rita profilen direkt i 
mottagaren är inte tillräckligt noggrann i höjdled för att vara till någon nytta, däremot 

r den acceptabla längdmätningar och planpositioner. Även vår förenklade längdprofil är för grov 
för att använda som underlag för utsättning av trummor. Den ger ett stöd för att se ungefär var 

ungefär var diket skall läggas 
djupare. Den exakta placeringen av trummor och avvägningen av diken sker i samband med att 

I enklare fall gör vägbyggaren en bedömning och placerar trummorna efter 
t rörsig i samband med grävningen. I 

entreprenören behöver 
lägga ner extra mycket tid på dräneringen. Det kan vara i småbruten terräng eller där det är plant ch 

avvägningsinstrument för att mäta 
Att detta behöver göras måste framgå av 

projekteringshandlingarna så att entreprenören kan ta hänsyn till detta när anbudet tas fram.  

måttband och en riktig 
mer påkostade vägbyggen görs detta idag med rtk-gps (en väldigt 

er i planet och någon decimeter i 
, och man mäter in hela vägområdet. Inmätningen används för 

att konstruera en terrängmodell, en liten topografisk karta med mycket hög upplösning. Med hjälp 
program, och profiler beräknas automatiskt.  

Lantmäteriet håller på att ta fram en ny och mer noggrann topografiskkarta över Sverige med hjälp 
av flygburen laser scanning. Under 2013 bör mellersta Norrland vara färdigt, och då kommer det 
att finnas en höjdmodell med två meters upplösning (att jämföra med dagens höjdmodell med 50 m 
upplösning). Det betyder att man kan få mycket mer information om sin väg om den bara är 

rannhet på mellan 7 och 15 
meter. Man kommer relativt enkelt att kunna ta fram längd och tvärprofiler. Med hjälp av dem är 
det enkelt att hitta rätt trumlägen och att massabalansera sin väg så att material åtgången och 
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Ett blötare klimat kan göra att terrasserna blir blötare, även där dräneringen fungerar. Detta 
påverkar hållfastheten i terrassen. Ett sätt att kompensera för detta är att ha flackare släntlutningar, 
då ökar stabiliteten i terrassen. Vid våra inventer
Enligt de flesta vägbyggnadsinstruktioner som används i skogsbruket (t ex Skogsstyrelsens 
anvisningar för byggande av skogsbilvägar klass 3 och 4) får släntlutningen inte vara brantare än 
1:2 (50%). Många vägar har i dag antingen anlagts med för brant släntlutning eller tryckts ut så att 
släntlutningen är närmare 1:1 än 1:2! För klimatanpassade vägar rekommenderar vi idag samma 
släntlutning som för vägar i klass 1 och 2 nämligen 1:3. Det gör att det går
terrassmaterial, men det finns flera tekniska fördelar. Förutom att stabiliteten ökar så ökar också 
dikets kapacitet att ta emot vatten, och vattenytan kommer därför att ligga lägre i diket vid 
och långvarigt regn.  

Lutningar 
Ett annat mycket vanligt problem på nybyggda vägar och en del äldre är erosionsskador
Erosionen beror på att vattenhastigheten blir all för hög vid branta sluttningar. 
bör inte vägen luta mer än 7%, annat än korta sträckor. Er
innebär mycket större risk för erosionsskador på vägytan och i diket. Även vägens tvärfall och 
kämnhet, dvs att det inte finns några spår i vägytan är avgörande för förekomsten av erosionsskador 
vid intensiva regn.  

På planeringsstadiet innebär den ökande förekomsten av intensiva regn att man bör vara ytterligare 
noggrann så att inte vägen lutar mer än 7%. Sättet att komma undan är som tidigare att noggrant 
planera väglinjen med hjälp av topografiska kartan och att anvä
projekterar i fält. Om man måste uppför branta avsnitt får man istället förlänga väglängden, i mest 
extrema fall med serpentiner. En annan, men ur skoglig synpunkt sämre
lösning, är att justera väglutning

Säkra vägar i ett nytt klimat
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Ett blötare klimat kan göra att terrasserna blir blötare, även där dräneringen fungerar. Detta 
påverkar hållfastheten i terrassen. Ett sätt att kompensera för detta är att ha flackare släntlutningar, 
då ökar stabiliteten i terrassen. Vid våra inventeringar ser vi ofta att släntlutningen är alltför brant. 
Enligt de flesta vägbyggnadsinstruktioner som används i skogsbruket (t ex Skogsstyrelsens 
anvisningar för byggande av skogsbilvägar klass 3 och 4) får släntlutningen inte vara brantare än 

nga vägar har i dag antingen anlagts med för brant släntlutning eller tryckts ut så att 
släntlutningen är närmare 1:1 än 1:2! För klimatanpassade vägar rekommenderar vi idag samma 
släntlutning som för vägar i klass 1 och 2 nämligen 1:3. Det gör att det går 
terrassmaterial, men det finns flera tekniska fördelar. Förutom att stabiliteten ökar så ökar också 
dikets kapacitet att ta emot vatten, och vattenytan kommer därför att ligga lägre i diket vid 

annat mycket vanligt problem på nybyggda vägar och en del äldre är erosionsskador
beror på att vattenhastigheten blir all för hög vid branta sluttningar. 

bör inte vägen luta mer än 7%, annat än korta sträckor. Erfarenheten visar att brantare lutning 
innebär mycket större risk för erosionsskador på vägytan och i diket. Även vägens tvärfall och 
kämnhet, dvs att det inte finns några spår i vägytan är avgörande för förekomsten av erosionsskador 

planeringsstadiet innebär den ökande förekomsten av intensiva regn att man bör vara ytterligare 
noggrann så att inte vägen lutar mer än 7%. Sättet att komma undan är som tidigare att noggrant 
planera väglinjen med hjälp av topografiska kartan och att använda lutningsmätaren när man 
projekterar i fält. Om man måste uppför branta avsnitt får man istället förlänga väglängden, i mest 
extrema fall med serpentiner. En annan, men ur skoglig synpunkt sämre, och mycket mer kostsam
lösning, är att justera väglutningen med bankar och skärningar.  
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Ett blötare klimat kan göra att terrasserna blir blötare, även där dräneringen fungerar. Detta 
påverkar hållfastheten i terrassen. Ett sätt att kompensera för detta är att ha flackare släntlutningar, 

ingar ser vi ofta att släntlutningen är alltför brant. 
Enligt de flesta vägbyggnadsinstruktioner som används i skogsbruket (t ex Skogsstyrelsens 
anvisningar för byggande av skogsbilvägar klass 3 och 4) får släntlutningen inte vara brantare än 

nga vägar har i dag antingen anlagts med för brant släntlutning eller tryckts ut så att 
släntlutningen är närmare 1:1 än 1:2! För klimatanpassade vägar rekommenderar vi idag samma 

 åt lite mer 
terrassmaterial, men det finns flera tekniska fördelar. Förutom att stabiliteten ökar så ökar också 
dikets kapacitet att ta emot vatten, och vattenytan kommer därför att ligga lägre i diket vid intensivt 

annat mycket vanligt problem på nybyggda vägar och en del äldre är erosionsskador i lutningar. 
beror på att vattenhastigheten blir all för hög vid branta sluttningar. Enligt anvisningarna 

farenheten visar att brantare lutning 
innebär mycket större risk för erosionsskador på vägytan och i diket. Även vägens tvärfall och 
kämnhet, dvs att det inte finns några spår i vägytan är avgörande för förekomsten av erosionsskador 

planeringsstadiet innebär den ökande förekomsten av intensiva regn att man bör vara ytterligare 
noggrann så att inte vägen lutar mer än 7%. Sättet att komma undan är som tidigare att noggrant 

nda lutningsmätaren när man 
projekterar i fält. Om man måste uppför branta avsnitt får man istället förlänga väglängden, i mest 

, och mycket mer kostsam 
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Figur 5. Bilden visar ett exempel där en enkel skogsbilväg, med 14% lutning skadats av intensiva regn. 

Figur 6. Ytterligare ett exempel på en väg med al
Bilden till vänster är tagen långt ner i sluttningen och man ser måttligtdjupa men tydliga erosionsspår. Bilden 
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.

mpel där en enkel skogsbilväg, med 14% lutning skadats av intensiva regn. 

 

. Ytterligare ett exempel på en väg med alltför brant väglinje, som också resulterat 
Bilden till vänster är tagen långt ner i sluttningen och man ser måttligtdjupa men tydliga erosionsspår. Bilden 
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mpel där en enkel skogsbilväg, med 14% lutning skadats av intensiva regn.  

 

tför brant väglinje, som också resulterat i erosionsskador. 
Bilden till vänster är tagen långt ner i sluttningen och man ser måttligtdjupa men tydliga erosionsspår. Bilden 
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till höger är tagen 200 meter längre upp i sluttningen, som fortsätter med mer än 12
m. Vid näst intensiva regnfall kommer vattnet ytterligare att koncentreras till arosionsspåren, och skadorna 
ökar succecivt. 

Underhållet av vägen är också väldigt viktigt för att förebygga 
lokala sänkor, spår, i vägen där vatten
sådan hastighet att slitlagret spolas bort, och avsätts där vattenhastigheten sjunker. 
jordmaterialet spolas bort vid lägst hastigheter, och alltgrövre 
Skador uppstår redan när finmaterial tvättas bort ur slitl
och vatten kan tränga in i överbyggnaden och terrassen. Vid högre vattenhastighet, spolas även 
större fraktioner bort, och det blir djupa fåror. 

Genom att regelbundet hyvla vägen och återställa tvärfallet så att vägkanten hela tiden är lägsta 
punkten på vägens tvärprofil, så minskar man risken för ersosionsskador. Underhåll kostar pengar, 
men det är betydligt dyrare att bygga en ny väg eller restaurera en erosionsskadad väg än summan 
av underhållet.  

Figur 7. Bilden illustrerar hur vatten ansamlas i körspåren. 
till och med grus, gör spåren djupare, så att mer vatten samlas, tvätar bort mer material osv. Genom att stoppa 
den negativa spiralen i tid, ta bort körspår och kanter innan problemet blir för stort, så förebyggerman 
erosionsskador och räddar vägen.

Den ökande frekvensen av intensive re
Terrassen skapar ett underlag för vägen. Om terrassen är för svag, kommer den att deformeras av 
trafiken, och körspår i terrass och överbyggnad uppstår. Hållfastheten i terrassen påverkas av tre
saker, materialets egenskaper, fukthalten i terrassen och densiteten i t
är vi av kostnadsskäl ganska bundna till det material som finns längs väglinjen. Det är bland annat 
därför vi fokuserat så mycket på linjeföringen, att hit
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till höger är tagen 200 meter längre upp i sluttningen, som fortsätter med mer än 12% lutning ytterligare 300 
m. Vid näst intensiva regnfall kommer vattnet ytterligare att koncentreras till arosionsspåren, och skadorna 

också väldigt viktigt för att förebygga erosionsskador. Skadorna börjar i 
sänkor, spår, i vägen där vatten koncentreras. Vattnet i körspåren får i branta sluttningar 

sådan hastighet att slitlagret spolas bort, och avsätts där vattenhastigheten sjunker. 
jordmaterialet spolas bort vid lägst hastigheter, och alltgrövre korn påverkas när hastigheten stiger. 
Skador uppstår redan när finmaterial tvättas bort ur slitlagret, eftersom det gör att väg
och vatten kan tränga in i överbyggnaden och terrassen. Vid högre vattenhastighet, spolas även 

ort, och det blir djupa fåror.  

Genom att regelbundet hyvla vägen och återställa tvärfallet så att vägkanten hela tiden är lägsta 
punkten på vägens tvärprofil, så minskar man risken för ersosionsskador. Underhåll kostar pengar, 

att bygga en ny väg eller restaurera en erosionsskadad väg än summan 

  

. Bilden illustrerar hur vatten ansamlas i körspåren. Vattnet i körspåren tvättar bort finjord, sand och 
jupare, så att mer vatten samlas, tvätar bort mer material osv. Genom att stoppa 

den negativa spiralen i tid, ta bort körspår och kanter innan problemet blir för stort, så förebyggerman 
erosionsskador och räddar vägen. 

Den ökande frekvensen av intensive regn sätter också fokus på packning och justering av 
Terrassen skapar ett underlag för vägen. Om terrassen är för svag, kommer den att deformeras av 
trafiken, och körspår i terrass och överbyggnad uppstår. Hållfastheten i terrassen påverkas av tre
saker, materialets egenskaper, fukthalten i terrassen och densiteten i terrassen. Vid skogsbilvägar 

vi av kostnadsskäl ganska bundna till det material som finns längs väglinjen. Det är bland annat 
därför vi fokuserat så mycket på linjeföringen, att hitta bra byggmaterial. Till en del kan 
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% lutning ytterligare 300 
m. Vid näst intensiva regnfall kommer vattnet ytterligare att koncentreras till arosionsspåren, och skadorna 

erosionsskador. Skadorna börjar i 
koncentreras. Vattnet i körspåren får i branta sluttningar 

sådan hastighet att slitlagret spolas bort, och avsätts där vattenhastigheten sjunker. Det finaste 
korn påverkas när hastigheten stiger. 

agret, eftersom det gör att vägytan blir otät 
och vatten kan tränga in i överbyggnaden och terrassen. Vid högre vattenhastighet, spolas även 

Genom att regelbundet hyvla vägen och återställa tvärfallet så att vägkanten hela tiden är lägsta 
punkten på vägens tvärprofil, så minskar man risken för ersosionsskador. Underhåll kostar pengar, 

att bygga en ny väg eller restaurera en erosionsskadad väg än summan 

Vattnet i körspåren tvättar bort finjord, sand och 
jupare, så att mer vatten samlas, tvätar bort mer material osv. Genom att stoppa 

den negativa spiralen i tid, ta bort körspår och kanter innan problemet blir för stort, så förebyggerman 

på packning och justering av terrasser. 
Terrassen skapar ett underlag för vägen. Om terrassen är för svag, kommer den att deformeras av 
trafiken, och körspår i terrass och överbyggnad uppstår. Hållfastheten i terrassen påverkas av tre 

errassen. Vid skogsbilvägar 
vi av kostnadsskäl ganska bundna till det material som finns längs väglinjen. Det är bland annat 

ta bra byggmaterial. Till en del kan 
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grävmaskinisten påverka materialet, genom att sortera terrassmaterialet när terrassen byggs, så att 
de bästa massorna kommer överst. 

Hög densiteten, desto högre densitet desto högre hållfasthet, 
terrassmaterialet. När vi bryter loss material med en grävmaskin, blir materialet poröst, med många 
hållrum. När grävmaskinen packar med skopa och larvband, packas materialet ihop t
hållrummen är fortfarande för stora. När vägen sedan belastas av tunga lastbilar, många gånger, 
kommer hjulspår att bildas, och nedbrytningen av vägen tar fart. Om vi istället efter att 
grävmaskinen format terrassens huvudsakliga form, skap
med en vibrator vält, kommer hållrumsandelen att minska väsentligt, och densiteten öka. Packning 
är väl använda pengar, speciellt när nederbörd oc

Överbyggnad 
Överbyggnaden har två viktiga roller i vägkonstruktionen. Dels skall den 
trafiken till terrassen och undergrunden
se till att nederbörd rinner av som ytvatten till diket och inte infiltr
överbyggnaden fungerar är materialets egenskaper. 
kornstorleksfördelningen, formen på kornen och hållfastheten i enskilda korn. 

Hållfastheten i enskilda korn är minst viktig för skogsbilväg
hållfasthet i de enskilda kornen. Vissa material kan vara väldigt spröda, och de kommer att bli 
väldigt känsliga för hantering. Det betyder att materialets egenskaper kommer att förändras varje 
gång man lastar och lossar materialet. 

Kornstorleksfördelning
Kornstorleksfördelningen beskriver hur stora kornen i ett jordmaterial är. Alla jordmaterial har 
korn av lite olika storlek. Därför beskrivs jordmaterial översiktligt av största och minsta 
kornstorlek i jordmaterialet. I vägar används t ex 0
där 0 står för minsta kornstorlek, dvs materialet innehåller partiklar som är väldigt små, och den 
andra gränsen att nästan inga partiklar, jord korn, är större än 18 mm, 32 mm respektive

Bäst fungerar ett jordmaterial som innehåller lika stora viktandelar av alla kornstorlekar. Det beror 
på att de små kornen då fyller upp hålrum som bildas mellan de större kornen och att man om man 
packar materialet kan nå en hög densitet och en 
talar inte om hur fördelningen av kornen ser ut, det kan t ex finnas väldigt mycket små korn och få 
stora, eller tvärt om, och båda fallen är sämre än det jämnt fördelade materialet. Därför är det 
viktigt att ställa krav på materialet, inte bara på minsta och största kornstorlek utan också på 
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grävmaskinisten påverka materialet, genom att sortera terrassmaterialet när terrassen byggs, så att 
de bästa massorna kommer överst. Fukthalten påverkar vi med dräneringen

desto högre densitet desto högre hållfasthet, åstadkommer vi när vi packar 
terrassmaterialet. När vi bryter loss material med en grävmaskin, blir materialet poröst, med många 
hållrum. När grävmaskinen packar med skopa och larvband, packas materialet ihop t
hållrummen är fortfarande för stora. När vägen sedan belastas av tunga lastbilar, många gånger, 
kommer hjulspår att bildas, och nedbrytningen av vägen tar fart. Om vi istället efter att 
grävmaskinen format terrassens huvudsakliga form, skapar ett tvärfall med hyvel och sedan packar 
med en vibrator vält, kommer hållrumsandelen att minska väsentligt, och densiteten öka. Packning 

gar, speciellt när nederbörd och intensiva regn ökar i ett framtida klimat.  

har två viktiga roller i vägkonstruktionen. Dels skall den fördela lasten från 
trafiken till terrassen och undergrunden och dels skall övre delen av överbyggnaden

börd rinner av som ytvatten till diket och inte infiltrerar vägen. 
överbyggnaden fungerar är materialets egenskaper. Överbyggnadsmaterialet beskrivs med 
kornstorleksfördelningen, formen på kornen och hållfastheten i enskilda korn. 

Hållfastheten i enskilda korn är minst viktig för skogsbilvägar. Ofta klarar vi oss med ganska låg 
hållfasthet i de enskilda kornen. Vissa material kan vara väldigt spröda, och de kommer att bli 
väldigt känsliga för hantering. Det betyder att materialets egenskaper kommer att förändras varje 

ar materialet.  

Kornstorleksfördelning 
Kornstorleksfördelningen beskriver hur stora kornen i ett jordmaterial är. Alla jordmaterial har 
korn av lite olika storlek. Därför beskrivs jordmaterial översiktligt av största och minsta 

. I vägar används t ex 0-18 mm, 0-32 mm eller 0
där 0 står för minsta kornstorlek, dvs materialet innehåller partiklar som är väldigt små, och den 
andra gränsen att nästan inga partiklar, jord korn, är större än 18 mm, 32 mm respektive

Bäst fungerar ett jordmaterial som innehåller lika stora viktandelar av alla kornstorlekar. Det beror 
på att de små kornen då fyller upp hålrum som bildas mellan de större kornen och att man om man 
packar materialet kan nå en hög densitet och en liten hålrumsandel. Beteckningen t ex 0
talar inte om hur fördelningen av kornen ser ut, det kan t ex finnas väldigt mycket små korn och få 
stora, eller tvärt om, och båda fallen är sämre än det jämnt fördelade materialet. Därför är det 

tälla krav på materialet, inte bara på minsta och största kornstorlek utan också på 
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grävmaskinisten påverka materialet, genom att sortera terrassmaterialet när terrassen byggs, så att 
dräneringen, som diskuterats ovan.  

åstadkommer vi när vi packar 
terrassmaterialet. När vi bryter loss material med en grävmaskin, blir materialet poröst, med många 
hållrum. När grävmaskinen packar med skopa och larvband, packas materialet ihop till en del, men 
hållrummen är fortfarande för stora. När vägen sedan belastas av tunga lastbilar, många gånger, 
kommer hjulspår att bildas, och nedbrytningen av vägen tar fart. Om vi istället efter att 

ar ett tvärfall med hyvel och sedan packar 
med en vibrator vält, kommer hållrumsandelen att minska väsentligt, och densiteten öka. Packning 

h intensiva regn ökar i ett framtida klimat.   

fördela lasten från 
och dels skall övre delen av överbyggnaden täta vägen och 

erar vägen. Avgörande för hur 
Överbyggnadsmaterialet beskrivs med 

kornstorleksfördelningen, formen på kornen och hållfastheten i enskilda korn.  

ar. Ofta klarar vi oss med ganska låg 
hållfasthet i de enskilda kornen. Vissa material kan vara väldigt spröda, och de kommer att bli 
väldigt känsliga för hantering. Det betyder att materialets egenskaper kommer att förändras varje 

Kornstorleksfördelningen beskriver hur stora kornen i ett jordmaterial är. Alla jordmaterial har 
korn av lite olika storlek. Därför beskrivs jordmaterial översiktligt av största och minsta 

32 mm eller 0-100 mm jordmaterial, 
där 0 står för minsta kornstorlek, dvs materialet innehåller partiklar som är väldigt små, och den 
andra gränsen att nästan inga partiklar, jord korn, är större än 18 mm, 32 mm respektive 100 mm.  

Bäst fungerar ett jordmaterial som innehåller lika stora viktandelar av alla kornstorlekar. Det beror 
på att de små kornen då fyller upp hålrum som bildas mellan de större kornen och att man om man 

liten hålrumsandel. Beteckningen t ex 0-18 mm 
talar inte om hur fördelningen av kornen ser ut, det kan t ex finnas väldigt mycket små korn och få 
stora, eller tvärt om, och båda fallen är sämre än det jämnt fördelade materialet. Därför är det 

tälla krav på materialet, inte bara på minsta och största kornstorlek utan också på 
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fördelningen. Ett sätt att beskriva fördelningen av kornstorlekar är med ett kornstorleks
diagram, populärt betecknat kornkurva. 

Kornkurvan konstrueras genom at
diagrammet redovisas hur stor andel av materialet som passerar en viss siktstorlek, alltså som är 
mindre siktens maska. Diagrammet är logaritmiskt på x
Därför kommer den fullskiktade kurvan med lika andel korn i alla storlekar att vara en böjd kurva, 
som ett j.  

Figur 8. Diagrammet visar gränsvärdena på godkända slitlager. 
gräns så är materialet bra.  

Fördelningen mellan olika kornfraktioner är viktigare än 
automatik mer hållfast än ett 0
jord som är mindre än 0,063 mm, eller som passerar si
storlek för gränsen har varierat mellan åren), är avgörande för hur tät jorden blir. Vi vill ha mellan 

Passerande 
viktandel 

Övre gräns 

Viktigt att in finjordsandelen är för 
hög eller för låg 
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fördelningen. Ett sätt att beskriva fördelningen av kornstorlekar är med ett kornstorleks
diagram, populärt betecknat kornkurva.  

Kornkurvan konstrueras genom att ett jordmaterial siktas med siktar i specifika storlekar. I 
diagrammet redovisas hur stor andel av materialet som passerar en viss siktstorlek, alltså som är 

Diagrammet är logaritmiskt på x-axeln som beskriver kornstorlekarna. 
r kommer den fullskiktade kurvan med lika andel korn i alla storlekar att vara en böjd kurva, 

 

visar gränsvärdena på godkända slitlager. Om gruskurvan ligger mellan övre och nedre 

Fördelningen mellan olika kornfraktioner är viktigare än största stenstorlek. Ett 0
automatik mer hållfast än ett 0-32 eller 0-18, däremot billigare att framställa. Finjordsandelen, den 
jord som är mindre än 0,063 mm, eller som passerar sikten med maskstorlek 0,063 mm (exakt 
storlek för gränsen har varierat mellan åren), är avgörande för hur tät jorden blir. Vi vill ha mellan 

Nedre gräns, dvs kornkurvan 
får 
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fördelningen. Ett sätt att beskriva fördelningen av kornstorlekar är med ett kornstorleksfördelnings 

t ett jordmaterial siktas med siktar i specifika storlekar. I 
diagrammet redovisas hur stor andel av materialet som passerar en viss siktstorlek, alltså som är 

axeln som beskriver kornstorlekarna. 
r kommer den fullskiktade kurvan med lika andel korn i alla storlekar att vara en böjd kurva, 

Om gruskurvan ligger mellan övre och nedre 

största stenstorlek. Ett 0-100, är inte med 
18, däremot billigare att framställa. Finjordsandelen, den 

kten med maskstorlek 0,063 mm (exakt 
storlek för gränsen har varierat mellan åren), är avgörande för hur tät jorden blir. Vi vill ha mellan 

Siktstorlekar, 
kornstorlekar 

Nedre gräns, dvs kornkurvan 
får inte skära denna linje 

Viktigt med ett jämnt 
förlopp 
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10 och 15 % finjord men kan också acceptera ner till 6% och 
Om finjordsandelen blir för låg blir vägen dels otät, och vatten rinner inte av på ytan utan kan 
tränga ner i vägen, dels torkar den för fort och dammar, och blir successivt alltmer 
vattengenomsläpplig. Om finjordsandelen är för hög, kommer jorden att ha svårt att torka, och 
vägen får låg bärighet.  

Givet en viss hållfasthet i jordmaterialet, dimensionerar vi överbyggnaden till rätt bärighet genom 
att lägga på en viss lagertjocklek av materialet. Ofta delar man upp överbyggnaden i tre olika lager, 
förstäkningslager, längst ner, bärlager, och slitlager, högst upp. Kraven ökar successivt på 
materialet desto högre upp i överbyggnaden som lagret ligger. För att kunna läggas ut på ett bra sätt 
bör varje lager ha en tjocklek av minst 2,5 
skall kunna hantera lagret på ett bra sätt vid utläggning och underhåll. Dessutom tenderar tunna 
lager att ”ätas” upp av ojämnheter i underliggande lager. 
som möjligt rekommenderar vi att man använder 
kombinerat bär/slitlager med morän eller bergkross 0/32 mm, 0/45 mm eller motsvarande. 

Kornstorleksfördelningen påverkas också av transport och lastning. När man hanterar materialet 
kommer det att sorteras till en del, stora korn rullar längre än små, och om man hanterar materialet 
mycket eller på fel sätt kan egenskaperna förändras. 

Formen på kornen
Formen på kornen påverkar friktionen i materialet, och friktionen är avgörande för vilken 
hållfasthet som materialet har. Kantigare och skrovligare korn ger 
innebär högre hållfasthet. Formen på kornen kommer dels från ursprungsmaterialet, råmaterialet, 
och dels från krossning av materialet. Morän och andra naturliga
korn, medan bergkross har väldigt kantiga och sträva korn. Mest extremt är åsgrus och andra 
vattensorterade material som slipats nästan helt runda. Runda korn ger lågfriktion och låg 
hållfasthet. Därför behöver man ofta 
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10 och 15 % finjord men kan också acceptera ner till 6% och upp till men absolut inte över 20%. 
lir för låg blir vägen dels otät, och vatten rinner inte av på ytan utan kan 

tränga ner i vägen, dels torkar den för fort och dammar, och blir successivt alltmer 
vattengenomsläpplig. Om finjordsandelen är för hög, kommer jorden att ha svårt att torka, och 

Givet en viss hållfasthet i jordmaterialet, dimensionerar vi överbyggnaden till rätt bärighet genom 
att lägga på en viss lagertjocklek av materialet. Ofta delar man upp överbyggnaden i tre olika lager, 

, bärlager, och slitlager, högst upp. Kraven ökar successivt på 
materialet desto högre upp i överbyggnaden som lagret ligger. För att kunna läggas ut på ett bra sätt 
bör varje lager ha en tjocklek av minst 2,5 – 3 gånger största stenstorlek. Det är för att
skall kunna hantera lagret på ett bra sätt vid utläggning och underhåll. Dessutom tenderar tunna 
lager att ”ätas” upp av ojämnheter i underliggande lager. För att få så billiga och bra skogsbilvägar 
som möjligt rekommenderar vi att man använder så få lager som möjligt. Ofta använder man ett 
kombinerat bär/slitlager med morän eller bergkross 0/32 mm, 0/45 mm eller motsvarande. 

Kornstorleksfördelningen påverkas också av transport och lastning. När man hanterar materialet 
till en del, stora korn rullar längre än små, och om man hanterar materialet 

mycket eller på fel sätt kan egenskaperna förändras.  

Formen på kornen och krossytegrad
påverkar friktionen i materialet, och friktionen är avgörande för vilken 

ållfasthet som materialet har. Kantigare och skrovligare korn ger mer friktion och mer friktion 
innebär högre hållfasthet. Formen på kornen kommer dels från ursprungsmaterialet, råmaterialet, 
och dels från krossning av materialet. Morän och andra naturliga material har oftast relativt runda 
korn, medan bergkross har väldigt kantiga och sträva korn. Mest extremt är åsgrus och andra 
vattensorterade material som slipats nästan helt runda. Runda korn ger lågfriktion och låg 
hållfasthet. Därför behöver man ofta betydligt tjockare materiallager av naturgrus än av bergkross. 
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absolut inte över 20%. 
lir för låg blir vägen dels otät, och vatten rinner inte av på ytan utan kan 

tränga ner i vägen, dels torkar den för fort och dammar, och blir successivt alltmer 
vattengenomsläpplig. Om finjordsandelen är för hög, kommer jorden att ha svårt att torka, och 

Givet en viss hållfasthet i jordmaterialet, dimensionerar vi överbyggnaden till rätt bärighet genom 
att lägga på en viss lagertjocklek av materialet. Ofta delar man upp överbyggnaden i tre olika lager, 

, bärlager, och slitlager, högst upp. Kraven ökar successivt på 
materialet desto högre upp i överbyggnaden som lagret ligger. För att kunna läggas ut på ett bra sätt 

3 gånger största stenstorlek. Det är för att väghyveln 
skall kunna hantera lagret på ett bra sätt vid utläggning och underhåll. Dessutom tenderar tunna 

För att få så billiga och bra skogsbilvägar 
så få lager som möjligt. Ofta använder man ett 

kombinerat bär/slitlager med morän eller bergkross 0/32 mm, 0/45 mm eller motsvarande.  

 

Kornstorleksfördelningen påverkas också av transport och lastning. När man hanterar materialet 
till en del, stora korn rullar längre än små, och om man hanterar materialet 

krossytegrad 
påverkar friktionen i materialet, och friktionen är avgörande för vilken 

mer friktion och mer friktion 
innebär högre hållfasthet. Formen på kornen kommer dels från ursprungsmaterialet, råmaterialet, 

material har oftast relativt runda 
korn, medan bergkross har väldigt kantiga och sträva korn. Mest extremt är åsgrus och andra 
vattensorterade material som slipats nästan helt runda. Runda korn ger lågfriktion och låg 

betydligt tjockare materiallager av naturgrus än av bergkross.  
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Eftersom krossat material ger mer friktion än okrossade korn, använder vi andelen krossade ytor 
för att karakterisera materialet. Högre krossytegrad
hållfasthet.  

Många moräner blir utmärkta överbyggnadsmaterial, om man krossar blocken. För att en morän 
skall bli ett bra material krävs att det finns block att krossa. En morän som inte innehåller så mycket 
block, blir väldigt billig att köra genom 
finnas så många korn med hög krossytegrad
krossat.  

Det räcker alltså inte att veta att ett visst material
Det ena materialet kanske har egenskaper så att du behöver 15 cm tjockt bärlager och det andra 25 
cm, för samma bärighet.   

Förstärkningar 
Om inte hållfastheten i materiallagren räcker kan man behöva för
andra metoder. I gruslager överförs lasterna i huvudsak genom friktion mellan kornen, så att lasten 
fördelas på en större yta på terrassen än i överbyggnaden. Gemensamt för förstärkningsmetoder är 
att man vill öka den ytan, utan att lagret blir tjockare och utan att lagret blir tyngre. Det gör man 
genom att föra in konstruktioner eller material som kan ta upp spänningar, laster, med andra 
funktioner än friktion mellan jordkornen. 

Ett geonät i en gruskonstruktion tar upp en del 
därför överföras till en större yta. Man kan tänka på lasten som en kon i materialet. När materialet 
är av grus, kan vi jämföra det med en kon av spelkulor. Om vi trycker på spelkulorna så att 
skjuvspänningen mellan kulorna blir större än friktionen mellan kulorna, kommer konen att rasa. 
Om vi däremot lägger pyramiden av spelkulor i en ram, så kommer de nedersta kulorna i 
pyramiden att hållas ihop av ramen, och pyramiden brister först när ramen brister. Så 
geonätet också.  

Säkra vägar i ett nytt klimat
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Eftersom krossat material ger mer friktion än okrossade korn, använder vi andelen krossade ytor 
för att karakterisera materialet. Högre krossytegrad innebär normalt högre friktion och bättre 

Många moräner blir utmärkta överbyggnadsmaterial, om man krossar blocken. För att en morän 
skall bli ett bra material krävs att det finns block att krossa. En morän som inte innehåller så mycket 

köra genom krossen, men det betyder också att det inte kommer at
finnas så många korn med hög krossytegrad. Det blir i praktiken ett sorterat material och inte ett 

Det räcker alltså inte att veta att ett visst material är framställt ur morän, och krossat till t ex 0/32. 
Det ena materialet kanske har egenskaper så att du behöver 15 cm tjockt bärlager och det andra 25 

Om inte hållfastheten i materiallagren räcker kan man behöva förstärka obundna gruslager med 
I gruslager överförs lasterna i huvudsak genom friktion mellan kornen, så att lasten 

fördelas på en större yta på terrassen än i överbyggnaden. Gemensamt för förstärkningsmetoder är 
n att lagret blir tjockare och utan att lagret blir tyngre. Det gör man 

genom att föra in konstruktioner eller material som kan ta upp spänningar, laster, med andra 
funktioner än friktion mellan jordkornen.  

Ett geonät i en gruskonstruktion tar upp en del av lasten som dragspänning i nätet, och lasten kan 
därför överföras till en större yta. Man kan tänka på lasten som en kon i materialet. När materialet 
är av grus, kan vi jämföra det med en kon av spelkulor. Om vi trycker på spelkulorna så att 

gen mellan kulorna blir större än friktionen mellan kulorna, kommer konen att rasa. 
Om vi däremot lägger pyramiden av spelkulor i en ram, så kommer de nedersta kulorna i 
pyramiden att hållas ihop av ramen, och pyramiden brister först när ramen brister. Så 
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Eftersom krossat material ger mer friktion än okrossade korn, använder vi andelen krossade ytor 
innebär normalt högre friktion och bättre 

Många moräner blir utmärkta överbyggnadsmaterial, om man krossar blocken. För att en morän 
skall bli ett bra material krävs att det finns block att krossa. En morän som inte innehåller så mycket 

, men det betyder också att det inte kommer att 
et blir i praktiken ett sorterat material och inte ett 

är framställt ur morän, och krossat till t ex 0/32. 
Det ena materialet kanske har egenskaper så att du behöver 15 cm tjockt bärlager och det andra 25 

stärka obundna gruslager med 
I gruslager överförs lasterna i huvudsak genom friktion mellan kornen, så att lasten 

fördelas på en större yta på terrassen än i överbyggnaden. Gemensamt för förstärkningsmetoder är 
n att lagret blir tjockare och utan att lagret blir tyngre. Det gör man 

genom att föra in konstruktioner eller material som kan ta upp spänningar, laster, med andra 

av lasten som dragspänning i nätet, och lasten kan 
därför överföras till en större yta. Man kan tänka på lasten som en kon i materialet. När materialet 
är av grus, kan vi jämföra det med en kon av spelkulor. Om vi trycker på spelkulorna så att 

gen mellan kulorna blir större än friktionen mellan kulorna, kommer konen att rasa. 
Om vi däremot lägger pyramiden av spelkulor i en ram, så kommer de nedersta kulorna i 
pyramiden att hållas ihop av ramen, och pyramiden brister först när ramen brister. Så fungerar 
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Figur 9. Bilder på geonät. Bilden tillvänster försöker schematiskt visa ett geonät 
grusbärlager ovanpå. Gruskornen kilar i geonätet
runda, i verkligheten är kornen kantiga, och kileffekten blir då mycket bättre. Bilden till höger visar några 
olika typer och fabrikat av geonät. Det är viktigt vid dimensionering och projektering 
som skall användas.  

Olika fabrikat och typer av geonät har olika egenskaper. 
gå igenom tillverkarens anvisningar. Avgörande allmänna egenskaper är draghållfastheten i 
maskorna och maskstorleken. Maskstorleken anpassas till de grusmaterial som näten skall 
användas med. För att geonät skall fun
minst 150 mm tjockt.  

Ett alternativ till geonät, som blir uppenbart vid jämförelsen med spelkulor, är olika former av 
kemisk stabilisering, t ex med kalk, cement eller flygaskor. I fallet med v
motsvarar det att vi lägger lim mellan kulorna. Limmet, eller cementbindningarna, tar upp en del av 
spänningen, och gör att vi kan ha en högre belastning på pyramiden eller gruslagret, innan brott 
uppstår. Bioflygaskor, som är en restprodu
toppar (GROT), innehåller kalcium som kan reagera kemiskt på liknande sätt som cement. Läs mer 
om användning av flygaskor för stabilisering av skogsbilvägar i 

Analytisk dimensionering
För att veta hur tjocka lager vi skall ha i överbyggnaden använder vi någon typ av 
dimensioneringsmetod. Som vi sett tidigare påverkas bärigheten av hur fuktig terrassen och 
överbyggnaden är, vilken jordart det är i undergrunden (marken) och terrassen, kvalitén på 
överbyggnadsmaterialet, och dessutom på temperaturklimatet

Det traditionella sättet att dimensionera överbyggnaden inom skogbruket och vid enskilda vägar är 
med en tabell. Idag används två olika tabeller, en för skogsbilvägar och en för andra lågtrafike

Säkra vägar i ett nytt klimat
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Bilden tillvänster försöker schematiskt visa ett geonät sett 
grusbärlager ovanpå. Gruskornen kilar i geonätet. För att underlätta illustrationen har kornen gjor ts helt 
runda, i verkligheten är kornen kantiga, och kileffekten blir då mycket bättre. Bilden till höger visar några 
olika typer och fabrikat av geonät. Det är viktigt vid dimensionering och projektering 

Olika fabrikat och typer av geonät har olika egenskaper. För att dimensioneringen skall man noga 
gå igenom tillverkarens anvisningar. Avgörande allmänna egenskaper är draghållfastheten i 
maskorna och maskstorleken. Maskstorleken anpassas till de grusmaterial som näten skall 

För att geonät skall fungera som det är tänkt måste de täckas med ett bärlager som är 

Ett alternativ till geonät, som blir uppenbart vid jämförelsen med spelkulor, är olika former av 
kemisk stabilisering, t ex med kalk, cement eller flygaskor. I fallet med vår kulpyramid så 
motsvarar det att vi lägger lim mellan kulorna. Limmet, eller cementbindningarna, tar upp en del av 
spänningen, och gör att vi kan ha en högre belastning på pyramiden eller gruslagret, innan brott 

Bioflygaskor, som är en restprodukt från förbränning av biobränslen, t ex grenar och 
toppar (GROT), innehåller kalcium som kan reagera kemiskt på liknande sätt som cement. Läs mer 
om användning av flygaskor för stabilisering av skogsbilvägar i xxxx. 

dimensionering 
ur tjocka lager vi skall ha i överbyggnaden använder vi någon typ av 

dimensioneringsmetod. Som vi sett tidigare påverkas bärigheten av hur fuktig terrassen och 
överbyggnaden är, vilken jordart det är i undergrunden (marken) och terrassen, kvalitén på 

yggnadsmaterialet, och dessutom på temperaturklimatet (se ).  

Det traditionella sättet att dimensionera överbyggnaden inom skogbruket och vid enskilda vägar är 
med en tabell. Idag används två olika tabeller, en för skogsbilvägar och en för andra lågtrafike
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sett underifrån med ett 
. För att underlätta illustrationen har kornen gjor ts helt 

runda, i verkligheten är kornen kantiga, och kileffekten blir då mycket bättre. Bilden till höger visar några 
olika typer och fabrikat av geonät. Det är viktigt vid dimensionering och projektering att veta vilket geonät 

För att dimensioneringen skall man noga 
gå igenom tillverkarens anvisningar. Avgörande allmänna egenskaper är draghållfastheten i 
maskorna och maskstorleken. Maskstorleken anpassas till de grusmaterial som näten skall 

gera som det är tänkt måste de täckas med ett bärlager som är 

Ett alternativ till geonät, som blir uppenbart vid jämförelsen med spelkulor, är olika former av 
år kulpyramid så 

motsvarar det att vi lägger lim mellan kulorna. Limmet, eller cementbindningarna, tar upp en del av 
spänningen, och gör att vi kan ha en högre belastning på pyramiden eller gruslagret, innan brott 

kt från förbränning av biobränslen, t ex grenar och 
toppar (GROT), innehåller kalcium som kan reagera kemiskt på liknande sätt som cement. Läs mer 

ur tjocka lager vi skall ha i överbyggnaden använder vi någon typ av 
dimensioneringsmetod. Som vi sett tidigare påverkas bärigheten av hur fuktig terrassen och 
överbyggnaden är, vilken jordart det är i undergrunden (marken) och terrassen, kvalitén på 

Det traditionella sättet att dimensionera överbyggnaden inom skogbruket och vid enskilda vägar är 
med en tabell. Idag används två olika tabeller, en för skogsbilvägar och en för andra lågtrafikerade 
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enskilda vägar. Vägverkets anvisningar för enskilda vägar (ref) rekommenderar något tjockare 
överbyggnad än skogsstyrelsens anvisningar för skogsbilvägar. 

Tabell 1. Tabellen är en jämförelse mellan överbyggnadsdimmensionering
byggande av enskilda vägar (2001:9) och Skogsstyrelsens Anvisningar för projektering och byggande av 
skogsbilvägar(2011-01-01). I tabellen nedan har dimmensioneringen förenklats, reducerats och översatts till 
samma terminologi. Tabellen avser vägar i Norrland, och visar total överbyggnadstjocklek. 
Total överbyggnad Enskildväg, 

50 ÅDT

Typ 1, Berg 15

Typ 2, Grova jordarter t ex 
Sa Gr, Sa Mn, <15% finjord 

30

Typ 3, Bland jord t ex Si Sa 
Mn, 15%-40% finjord 

60

Typ 4, Bland jord, t ex Si Mn, 
>40% finjord 

70

Typ 5, Finkorniga jordarter,  
Silt 

70

Typ 6, Övriga, organiska 
jordarter, t ex torv 

- 

 

Som framgår av tabellen ovan så är det i första hand jordarterna i undergrunden, marken, som 
avgör hur överbyggnaden skall dimensioneras. I vägverkets Enskilda vägar, använder man 
köldmängden som får påverka förstärkningslagrets tjocklek. Man delar in
köldmängden < -200⁰C, i praktiken Skåne, med köldmängden 

Götaland (utom Skåne) och Svealand, och köldmängden > 
innebär att för mellersta Norrland gäller den kolumn s

I skogsstyrelsens Skogsbilvägar 
mellan skärning och bank. Dräneringen är normalt mycket bättre 
skärning. Därför kan man, enligt skogsstyrelsens anvisningar, reducera överbyggnaden i 
tjälkänsliga material till mellan 70% och 80% vid bank jämfört med vid skärning. 

Det finns två problem med det traditionella sättet att dimensionera överbyggnad. Det ena 
kan finnas brister i tabellerna. För att bli enkla använder man bara en eller ett fåtal variabler för att 
få fram en överbyggnadstjocklek. Det andra problemet är att man tenderar att använda samma 

Säkra vägar i ett nytt klimat
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Vägverkets anvisningar för enskilda vägar (ref) rekommenderar något tjockare 
överbyggnad än skogsstyrelsens anvisningar för skogsbilvägar.  

. Tabellen är en jämförelse mellan överbyggnadsdimmensionering enligt Vägverkets Projektering och 
byggande av enskilda vägar (2001:9) och Skogsstyrelsens Anvisningar för projektering och byggande av 

I tabellen nedan har dimmensioneringen förenklats, reducerats och översatts till 
nologi. Tabellen avser vägar i Norrland, och visar total överbyggnadstjocklek. 

Enskildväg, 
50 ÅDT 

 Skogsbilväg 
tillgänglighets

-klass A 

Skogsbilväg 
tillgänglighets

-klass B 

Skogsbilväg 
tillgänglighets

-klass C 

15  - - - 

30  30 10 10 

60  40 30 20 

70  60 40 30 

70  60 40 30 

  60 50 50 

Som framgår av tabellen ovan så är det i första hand jordarterna i undergrunden, marken, som 
avgör hur överbyggnaden skall dimensioneras. I vägverkets Enskilda vägar, använder man 
köldmängden som får påverka förstärkningslagrets tjocklek. Man delar in landet i tre delar, med 

C, i praktiken Skåne, med köldmängden -200⁰C - -10
Götaland (utom Skåne) och Svealand, och köldmängden > -1000⁰C, dvs resten av Sverige. 
innebär att för mellersta Norrland gäller den kolumn som redovisas i Tabell 

I skogsstyrelsens Skogsbilvägar tar man inte hänsyn till köldmängden, men gör däremot skillnad 
mellan skärning och bank. Dräneringen är normalt mycket bättre i en bank än vad den är i en 

ärning. Därför kan man, enligt skogsstyrelsens anvisningar, reducera överbyggnaden i 
tjälkänsliga material till mellan 70% och 80% vid bank jämfört med vid skärning. 

med det traditionella sättet att dimensionera överbyggnad. Det ena 
kan finnas brister i tabellerna. För att bli enkla använder man bara en eller ett fåtal variabler för att 
få fram en överbyggnadstjocklek. Det andra problemet är att man tenderar att använda samma 
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Vägverkets anvisningar för enskilda vägar (ref) rekommenderar något tjockare 

enligt Vägverkets Projektering och 
byggande av enskilda vägar (2001:9) och Skogsstyrelsens Anvisningar för projektering och byggande av 

I tabellen nedan har dimmensioneringen förenklats, reducerats och översatts till 
nologi. Tabellen avser vägar i Norrland, och visar total överbyggnadstjocklek.  

Skogsbilväg 
tillgänglighets

Skogsbilväg 
tillgänglighets

-klass D, 
tillfällig väg 

- 

0 

0 

5 

5 

40 

Som framgår av tabellen ovan så är det i första hand jordarterna i undergrunden, marken, som 
avgör hur överbyggnaden skall dimensioneras. I vägverkets Enskilda vägar, använder man även 

landet i tre delar, med 
1000⁰C, i praktiken 

C, dvs resten av Sverige. Det 
Tabell 1.  

tar man inte hänsyn till köldmängden, men gör däremot skillnad 
i en bank än vad den är i en 

ärning. Därför kan man, enligt skogsstyrelsens anvisningar, reducera överbyggnaden i 
tjälkänsliga material till mellan 70% och 80% vid bank jämfört med vid skärning.  

med det traditionella sättet att dimensionera överbyggnad. Det ena är att det 
kan finnas brister i tabellerna. För att bli enkla använder man bara en eller ett fåtal variabler för att 
få fram en överbyggnadstjocklek. Det andra problemet är att man tenderar att använda samma  
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dimensionering över alltför långa sträckor. 
skall man dela in vägen i sträckor med samma egenskaper, och använda olika dimensionering för 
olika sträckor. Om det förekommer olika materiallager i marken skall man ta hänsyn till detta vid 
dimensioneringen. En noggrann dimensionering med dimensioneringstabell kräver omfattande 
markundersökningar, och om man inte gör det så noggrant kommer man att ha för mycket 
överbyggnad på en del ställen och för lite överbyggnad på andra ställen. 

Vid traditionell dimensionering med tabeller så utgår man mycket från jordarter. 
Jordartsbedömningar eller skattningar är en bra grund, men som man ser av 

Figur 10, så varierar elasticiteten väldigt mycket inom samma jordart, beroende på andra faktorer. 
Dimensionering efter tabeller innebär ofta en större material
Ibland, i värsta fall, betyder det att bärlagret blir för tjockt på vissa sträckor, men för tunt på andra 
sträckor. I medeltal blir vägen då bra, eller till och med överdimensionerad, men eftersom vägens 
tillgänglighet, styrs av den svagaste sektionen, så riske
förstärkningsåtgärder.  

Ett alternativt, och mer modernt sätt att dimensionera överbyggnaden är analytisk dimensionering. 
Det innebär att man skattar 
beräkningar räknar fram exakt hur tjock överbyggnad man behöver för att vägen skall hålla för de 
krav man har. Steg ett är därför att bestämma vilka laster som vägen skall klara. Steg två är att mäta 
upp hållfastheten i den befintliga vägen eller i under

På befintliga vägar, eller om man byggt en terrass
fallviktsdeflektometer (eller fallviktsmätningar) för att skatta elasticiteten i marken. Det innebär att 
man släpper en tung vikt på en platta med en
marken. Sedan mäter man nedsänkningen i marken på olika avstånd från plattan. Från 
nedsänkningen kan man räkna fram 
plattan påverkas mest av de öv
djupare lager påverkar. Eftersom vikten är så tung är fallviktsapparaten normalt monterad på en 
släpvagn. Man gör flera mätningar längs en väglinje. 

Ett enklare alternativ för att bestämm
terrass, är dynamisk konpenetrering
bestämt utseende, och mäter hur djupt ner i materialet som den tränger ner för varje slag. Det finns 
utvecklade översättningstabeller från nedträngningsmätningar till E
ratio). Läs mer om analytisk dimensionering på 

Säkra vägar i ett nytt klimat
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dimensionering över alltför långa sträckor. När man dimensionerar med en dimensioneringstabell 
skall man dela in vägen i sträckor med samma egenskaper, och använda olika dimensionering för 
olika sträckor. Om det förekommer olika materiallager i marken skall man ta hänsyn till detta vid 

. En noggrann dimensionering med dimensioneringstabell kräver omfattande 
markundersökningar, och om man inte gör det så noggrant kommer man att ha för mycket 
överbyggnad på en del ställen och för lite överbyggnad på andra ställen.  

onering med tabeller så utgår man mycket från jordarter. 
Jordartsbedömningar eller skattningar är en bra grund, men som man ser av 

, så varierar elasticiteten väldigt mycket inom samma jordart, beroende på andra faktorer. 
innebär ofta en större materialåtgång än analytiskdimensionering. 

d, i värsta fall, betyder det att bärlagret blir för tjockt på vissa sträckor, men för tunt på andra 
sträckor. I medeltal blir vägen då bra, eller till och med överdimensionerad, men eftersom vägens 
tillgänglighet, styrs av den svagaste sektionen, så riskerar den att inte vara funktionell, trotts stora 

Ett alternativt, och mer modernt sätt att dimensionera överbyggnaden är analytisk dimensionering. 
 hållfastheten i marken och sedan med avancerade geoteknisk

beräkningar räknar fram exakt hur tjock överbyggnad man behöver för att vägen skall hålla för de 
Steg ett är därför att bestämma vilka laster som vägen skall klara. Steg två är att mäta 

upp hållfastheten i den befintliga vägen eller i undergrund eller terrass.  

, eller om man byggt en terrass med tillräcklig bärighet
fallviktsdeflektometer (eller fallviktsmätningar) för att skatta elasticiteten i marken. Det innebär att 

vikt på en platta med en specifik yta, så att plattan utöver ett känt tryck på 
marken. Sedan mäter man nedsänkningen i marken på olika avstånd från plattan. Från 
nedsänkningen kan man räkna fram elasticitetsmodulen för marken. Nedsjunkningen närmast 
plattan påverkas mest av de övre lagren i marken, och desto längre ifrån plattan man 

Eftersom vikten är så tung är fallviktsapparaten normalt monterad på en 
släpvagn. Man gör flera mätningar längs en väglinje.  

för att bestämma bärigheten, som kan användas även innan man byggt en 
dynamisk konpenetrering (DCP). Det innebär att man släpper en vikt på en kon av ett 

bestämt utseende, och mäter hur djupt ner i materialet som den tränger ner för varje slag. Det finns 
cklade översättningstabeller från nedträngningsmätningar till E-modul (via Carlifornia bearing 

Läs mer om analytisk dimensionering på www.roadex.org.  
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man dimensionerar med en dimensioneringstabell 
skall man dela in vägen i sträckor med samma egenskaper, och använda olika dimensionering för 
olika sträckor. Om det förekommer olika materiallager i marken skall man ta hänsyn till detta vid 

. En noggrann dimensionering med dimensioneringstabell kräver omfattande 
markundersökningar, och om man inte gör det så noggrant kommer man att ha för mycket 

onering med tabeller så utgår man mycket från jordarter. 
Jordartsbedömningar eller skattningar är en bra grund, men som man ser av  

, så varierar elasticiteten väldigt mycket inom samma jordart, beroende på andra faktorer. 
åtgång än analytiskdimensionering. 

d, i värsta fall, betyder det att bärlagret blir för tjockt på vissa sträckor, men för tunt på andra 
sträckor. I medeltal blir vägen då bra, eller till och med överdimensionerad, men eftersom vägens 

rar den att inte vara funktionell, trotts stora 

Ett alternativt, och mer modernt sätt att dimensionera överbyggnaden är analytisk dimensionering. 
i marken och sedan med avancerade geotekniska 

beräkningar räknar fram exakt hur tjock överbyggnad man behöver för att vägen skall hålla för de 
Steg ett är därför att bestämma vilka laster som vägen skall klara. Steg två är att mäta 

med tillräcklig bärighet, används 
fallviktsdeflektometer (eller fallviktsmätningar) för att skatta elasticiteten i marken. Det innebär att 

specifik yta, så att plattan utöver ett känt tryck på 
marken. Sedan mäter man nedsänkningen i marken på olika avstånd från plattan. Från 

smodulen för marken. Nedsjunkningen närmast 
re lagren i marken, och desto längre ifrån plattan man kommer desto 

Eftersom vikten är så tung är fallviktsapparaten normalt monterad på en 

, som kan användas även innan man byggt en 
. Det innebär att man släpper en vikt på en kon av ett 

bestämt utseende, och mäter hur djupt ner i materialet som den tränger ner för varje slag. Det finns 
modul (via Carlifornia bearing 
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Figur 10. Vid nybyggnation används oftast erfarenhetsvärden från en databas med insamlade data på olika 
jordarter, grundvattennivåer, dräneringsförhållanden (skärning eller bank) och årstidsfördelning. I diagramet 
visas uppmätt elasticitetsmodul för olika jordarte
förekommer, elasticiteten i den stabilaste siltmoränen kan vara större än i den svagaste siltiga sandmoränen. 
Figur från Dimmensionering vid nybyggnad. 
 

Myrar och våtmarker
Av miljöskäl och ekonomiska skäl bör man undvika att bygga på myrar och i våtmarker. Ibland 
finns det inga alternativa lösningar och det kan då vara tvunget att bygga väg över myr. 

Att bygga på torv
 

Säkra vägar i ett nytt klimat
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. Vid nybyggnation används oftast erfarenhetsvärden från en databas med insamlade data på olika 
jordarter, grundvattennivåer, dräneringsförhållanden (skärning eller bank) och årstidsfördelning. I diagramet 
visas uppmätt elasticitetsmodul för olika jordarter. Det är väldigt tydligt vilken stor variation som 
förekommer, elasticiteten i den stabilaste siltmoränen kan vara större än i den svagaste siltiga sandmoränen. 

Dimmensionering vid nybyggnad.  

Myrar och våtmarker 
Av miljöskäl och ekonomiska skäl bör man undvika att bygga på myrar och i våtmarker. Ibland 
finns det inga alternativa lösningar och det kan då vara tvunget att bygga väg över myr. 

Att bygga på torv 
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. Vid nybyggnation används oftast erfarenhetsvärden från en databas med insamlade data på olika 
jordarter, grundvattennivåer, dräneringsförhållanden (skärning eller bank) och årstidsfördelning. I diagramet 

or variation som 
förekommer, elasticiteten i den stabilaste siltmoränen kan vara större än i den svagaste siltiga sandmoränen. 

Av miljöskäl och ekonomiska skäl bör man undvika att bygga på myrar och i våtmarker. Ibland 
finns det inga alternativa lösningar och det kan då vara tvunget att bygga väg över myr.  
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För att kunna avgöra om man kan bygga och vilken metod 
man bedöma hållfastheten i torvmarken. Detta har ofta gjorts med vingborr, men en del moderna 
källor anger att vingborren är tveksam för torvmark (s. 9. Carlsten 1988). Ett alternativ för att skatta 
hållfastheten är att använda vonPosts humifieringsgradsskala, mätningar av vatteninnehållet och 
Amaryan-modellen (s. 20. Carlsten 1988) för att skatta skjuvhållfastheten. För bedömningarna 
behöver man mäta djupet till fastbotten, och ta upp prover från olika djup, och på fle
väglinjen. Detta kan t ex ske med en så kallad ”Ryssborr” som ger ett tillräckligt ostört prov för 
bedömningen.  

Byggmetoder
De vanligaste byggmetoderna för skogsbilvägar är massutskiftning, urgrävning till fast botten och 
flytandebank med rustbädd, risbädd eller geonät. För dimensionering av bankar med geonät 
hänvisas till tillverkarnas instruktioner. Ris och rustbädd skall utföras noggrant och med tillräcklig 
mängd material för att fungera. 

Metodvall 
Myrens djup mäts på var 10-20 m längs
djupmätningen tas också minst tvåprov på torven, dels halvägsfrån fastbotten, dels från botten. 
Provet delas med så liten påverkan som möjligt. Humifieringsgrad skattas med vonPosts 
10-gradiga skala (se nedan) från den ena provdelen. Därefter mäts vattenhalten genom vägning, 
torkning och vägning av den andra provdelen. I diagrammet nedan går man sedan in från X
som visar vatteninnehållet, går upp till kden kurva som motsvarar humifieringsgraden, och 
skjuvhållfastheten. Läs av alla prov och sammanfatta resultatet. Det är den sämsta hållfastheten 
som måste vara dimmensionerande!

I det lilla diagrammet kan man gå in med sitt skattade värde på skjuvhållfasthet och myren 
uppmätta djup, och avgöra vilken metod som skall användas. 

Zon 1 innebär att normala förstärkningsåtgärder, t ex rustbädd, ger en väg med ringa sättningar. 

Zon 2 innebär att normala förstärkningsåtgärder ger besvärande sättningar. 

Zon 3 innebär att utskiftning och fyllning till 

Säkra vägar i ett nytt klimat
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För att kunna avgöra om man kan bygga och vilken metod som är lämplig på torvmark så behöver 
man bedöma hållfastheten i torvmarken. Detta har ofta gjorts med vingborr, men en del moderna 
källor anger att vingborren är tveksam för torvmark (s. 9. Carlsten 1988). Ett alternativ för att skatta 

t använda vonPosts humifieringsgradsskala, mätningar av vatteninnehållet och 
modellen (s. 20. Carlsten 1988) för att skatta skjuvhållfastheten. För bedömningarna 

behöver man mäta djupet till fastbotten, och ta upp prover från olika djup, och på fle
väglinjen. Detta kan t ex ske med en så kallad ”Ryssborr” som ger ett tillräckligt ostört prov för 

Byggmetoder 
De vanligaste byggmetoderna för skogsbilvägar är massutskiftning, urgrävning till fast botten och 

rustbädd, risbädd eller geonät. För dimensionering av bankar med geonät 
hänvisas till tillverkarnas instruktioner. Ris och rustbädd skall utföras noggrant och med tillräcklig 
mängd material för att fungera.  

20 m längs väglinjen. Rita in på profilritning. I samband med 
djupmätningen tas också minst tvåprov på torven, dels halvägsfrån fastbotten, dels från botten. 
Provet delas med så liten påverkan som möjligt. Humifieringsgrad skattas med vonPosts 

edan) från den ena provdelen. Därefter mäts vattenhalten genom vägning, 
torkning och vägning av den andra provdelen. I diagrammet nedan går man sedan in från X
som visar vatteninnehållet, går upp till kden kurva som motsvarar humifieringsgraden, och 
skjuvhållfastheten. Läs av alla prov och sammanfatta resultatet. Det är den sämsta hållfastheten 
som måste vara dimmensionerande! 

I det lilla diagrammet kan man gå in med sitt skattade värde på skjuvhållfasthet och myren 
vilken metod som skall användas.  

Zon 1 innebär att normala förstärkningsåtgärder, t ex rustbädd, ger en väg med ringa sättningar. 

Zon 2 innebär att normala förstärkningsåtgärder ger besvärande sättningar. 

Zon 3 innebär att utskiftning och fyllning till fastbotten eller pålning måste utföras. 
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som är lämplig på torvmark så behöver 
man bedöma hållfastheten i torvmarken. Detta har ofta gjorts med vingborr, men en del moderna 
källor anger att vingborren är tveksam för torvmark (s. 9. Carlsten 1988). Ett alternativ för att skatta 

t använda vonPosts humifieringsgradsskala, mätningar av vatteninnehållet och 
modellen (s. 20. Carlsten 1988) för att skatta skjuvhållfastheten. För bedömningarna 

behöver man mäta djupet till fastbotten, och ta upp prover från olika djup, och på flera ställen längs 
väglinjen. Detta kan t ex ske med en så kallad ”Ryssborr” som ger ett tillräckligt ostört prov för 

De vanligaste byggmetoderna för skogsbilvägar är massutskiftning, urgrävning till fast botten och 
rustbädd, risbädd eller geonät. För dimensionering av bankar med geonät 

hänvisas till tillverkarnas instruktioner. Ris och rustbädd skall utföras noggrant och med tillräcklig 

väglinjen. Rita in på profilritning. I samband med 
djupmätningen tas också minst tvåprov på torven, dels halvägsfrån fastbotten, dels från botten. 
Provet delas med så liten påverkan som möjligt. Humifieringsgrad skattas med vonPosts 

edan) från den ena provdelen. Därefter mäts vattenhalten genom vägning, 
torkning och vägning av den andra provdelen. I diagrammet nedan går man sedan in från X-axeln 
som visar vatteninnehållet, går upp till kden kurva som motsvarar humifieringsgraden, och läser av 
skjuvhållfastheten. Läs av alla prov och sammanfatta resultatet. Det är den sämsta hållfastheten 

I det lilla diagrammet kan man gå in med sitt skattade värde på skjuvhållfasthet och myren 

Zon 1 innebär att normala förstärkningsåtgärder, t ex rustbädd, ger en väg med ringa sättningar.  

Zon 2 innebär att normala förstärkningsåtgärder ger besvärande sättningar.  

fastbotten eller pålning måste utföras.  
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Von Post 10 gradig humifieringsskala
H1: Fullständig ohumifierad och dyfri torv: vid kramning i handen avgår endast färglöst, klart 
vatten. 

H2: Så gott som fullständigt ohumifierad och dyfri torv: vid kramning avg
gulbrunt vatten. 

H3: Föga humifierad och mycket svag dyhaltig torv: vid kramning avger tydligt grumligt vatten, 
men där ingen torvsubstans passerar mellan fingrarna. Kramningsåterstoden ej grötig.

H4: Dålig humifierad eller något dyhalt
Kramningsåterstoden något grötig.

Säkra vägar i ett nytt klimat
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Von Post 10 gradig humifieringsskala 
Fullständig ohumifierad och dyfri torv: vid kramning i handen avgår endast färglöst, klart 

Så gott som fullständigt ohumifierad och dyfri torv: vid kramning avger nästan klart men 

Föga humifierad och mycket svag dyhaltig torv: vid kramning avger tydligt grumligt vatten, 
men där ingen torvsubstans passerar mellan fingrarna. Kramningsåterstoden ej grötig.

Dålig humifierad eller något dyhaltig torv: vid kramning avger starkt grumligt vatten. 
Kramningsåterstoden något grötig. 
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Fullständig ohumifierad och dyfri torv: vid kramning i handen avgår endast färglöst, klart 

er nästan klart men 

Föga humifierad och mycket svag dyhaltig torv: vid kramning avger tydligt grumligt vatten, 
men där ingen torvsubstans passerar mellan fingrarna. Kramningsåterstoden ej grötig. 

ig torv: vid kramning avger starkt grumligt vatten. 
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H5: Någorlunda humifierad eller tämligen dyhaltig torv. Växtstrukturen fullt tydlig, men något 
beslöjad. Vid kramning passerar någon torvsubstans mellan fingrarna men des
grumligt vatten. Kramningsåterstoden starkt grötig.

H6: Någorlunda humifierad eller tämligen dyhaltig torv med otydliga växtstrukturer. Vid kramning 
passerar högst 1/3 av torvsubstansen mellan fingrarna. Återstoden är starkt grötig men visar 
tydligare växtstrukturer än den okramade torven.

H7: Ganska väl humifierad eller betydligt dyhaltig torv, i vilken ännu rätt mycket av växtstrukturen 
kan skönjas. Vid kramning passerar omkring hälften av torvsubstansen mellan fingrarna. Om 
vatten avskiljs är detta vällingartat och starkt mörkfärgat.

H8: Väl humifierad eller starkt dyhaltig
kramning passerar ca 2/3 av torvsubstansen mellan fingrarna. Möjligen avskiljs något, i så fall 
vällingartat vatten. Återstoden består huvudsakligen av mera resistenta rottrådar o.d.

H9: Så gott som fullständigt humifierad eller nästan helt dyartad torv, i vilken nästan ingen 
växtstruktur framträder. Nästan hela torvmassan passerar vid kramning mellan fingrarna som en 
homogen gröt. 

H10: Fullständigt humifierad eller helt dyartad torv, i vilken ingen växtstru
kramning passerar helt torvmassan utan avskiljande av fritt vatten mellan fingrarna.

Lathund, klimatanpassad projektering
1. Var gör vägen mest nytta.

transportbehoven de närmaste 30 åren. Jämför nyttan med vägkalkyler för olika alternativ. 
2. Var finns de bästa byggförhållandena. Sök höjdryggar, där är marken lätt att dränera och 

det finns ofta bra byggma
används för att bedöma förhållandena. 

3. Anslutningen till befintlig väg och vändplaner är kritiska punkter. Därför bör man utgå från 
dessa när man planerar resten av vägen. 

4. Vilka områden skall vi undvika. 
a. Områden som koncentrerar vatten och områden med låg bärighet undviks. 
b. Storblockig mark eller mark med grunt jorddjup, bör undvikas. 
c. Undvik vattenpassager om det är möjligt.

Säkra vägar i ett nytt klimat
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Någorlunda humifierad eller tämligen dyhaltig torv. Växtstrukturen fullt tydlig, men något 
beslöjad. Vid kramning passerar någon torvsubstans mellan fingrarna men des
grumligt vatten. Kramningsåterstoden starkt grötig. 

: Någorlunda humifierad eller tämligen dyhaltig torv med otydliga växtstrukturer. Vid kramning 
passerar högst 1/3 av torvsubstansen mellan fingrarna. Återstoden är starkt grötig men visar 
ydligare växtstrukturer än den okramade torven. 

Ganska väl humifierad eller betydligt dyhaltig torv, i vilken ännu rätt mycket av växtstrukturen 
kan skönjas. Vid kramning passerar omkring hälften av torvsubstansen mellan fingrarna. Om 

r detta vällingartat och starkt mörkfärgat. 

Väl humifierad eller starkt dyhaltig torv med mycket otydlig synbar växtstruktur. Vid 
kramning passerar ca 2/3 av torvsubstansen mellan fingrarna. Möjligen avskiljs något, i så fall 
vällingartat vatten. Återstoden består huvudsakligen av mera resistenta rottrådar o.d.

ndigt humifierad eller nästan helt dyartad torv, i vilken nästan ingen 
växtstruktur framträder. Nästan hela torvmassan passerar vid kramning mellan fingrarna som en 

Fullständigt humifierad eller helt dyartad torv, i vilken ingen växtstruktur framträder. Vid 
kramning passerar helt torvmassan utan avskiljande av fritt vatten mellan fingrarna.

Lathund, klimatanpassad projektering
Var gör vägen mest nytta. Titta på skogsbestånden, var finns tillväxten och 
transportbehoven de närmaste 30 åren. Jämför nyttan med vägkalkyler för olika alternativ. 
Var finns de bästa byggförhållandena. Sök höjdryggar, där är marken lätt att dränera och 
det finns ofta bra byggmaterial. Studier av höjdkurvor, flygbilder och fältinventering 
används för att bedöma förhållandena.  
Anslutningen till befintlig väg och vändplaner är kritiska punkter. Därför bör man utgå från 
dessa när man planerar resten av vägen.  

i undvika.  
Områden som koncentrerar vatten och områden med låg bärighet undviks. 
Storblockig mark eller mark med grunt jorddjup, bör undvikas. 
Undvik vattenpassager om det är möjligt. 
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Någorlunda humifierad eller tämligen dyhaltig torv. Växtstrukturen fullt tydlig, men något 
beslöjad. Vid kramning passerar någon torvsubstans mellan fingrarna men dessutom starkt 

: Någorlunda humifierad eller tämligen dyhaltig torv med otydliga växtstrukturer. Vid kramning 
passerar högst 1/3 av torvsubstansen mellan fingrarna. Återstoden är starkt grötig men visar 

Ganska väl humifierad eller betydligt dyhaltig torv, i vilken ännu rätt mycket av växtstrukturen 
kan skönjas. Vid kramning passerar omkring hälften av torvsubstansen mellan fingrarna. Om 

torv med mycket otydlig synbar växtstruktur. Vid 
kramning passerar ca 2/3 av torvsubstansen mellan fingrarna. Möjligen avskiljs något, i så fall 
vällingartat vatten. Återstoden består huvudsakligen av mera resistenta rottrådar o.d. 

ndigt humifierad eller nästan helt dyartad torv, i vilken nästan ingen 
växtstruktur framträder. Nästan hela torvmassan passerar vid kramning mellan fingrarna som en 

ktur framträder. Vid 
kramning passerar helt torvmassan utan avskiljande av fritt vatten mellan fingrarna. 

Lathund, klimatanpassad projektering 
Titta på skogsbestånden, var finns tillväxten och 

transportbehoven de närmaste 30 åren. Jämför nyttan med vägkalkyler för olika alternativ.  
Var finns de bästa byggförhållandena. Sök höjdryggar, där är marken lätt att dränera och 

terial. Studier av höjdkurvor, flygbilder och fältinventering 

Anslutningen till befintlig väg och vändplaner är kritiska punkter. Därför bör man utgå från 

Områden som koncentrerar vatten och områden med låg bärighet undviks.  
Storblockig mark eller mark med grunt jorddjup, bör undvikas.  



Klimatanpassad vägbyggnadsteknik för skogsbilvägar

 

d. Undvik att följa vattendrag, det utgör en miljöstörning och försämrar
grund av högt grundvatten. 

e. Undvik myrar och våtmarker. 
f. Undvik finkorniga jordarter.

5. Utforma detaljer.  
a. Välj väg i sluttningar så att inte vägens lutning blir för stark. Det påverkar 

trafiksäkerhet, underhållskostnader och livslängden på vä
b. Försök att följa landskapets former, och undvik höga bankar och djupa skärningar. 
c. Använd stora kurvradier, när det är möjligt. Det ger en behagligare väg, kortare 

väglängd och mindre underhåll.
d. Välj typsektioner efter en relativt noggrann markunders
e. Välj överbyggnad efter markundersökningen. 
f. Välj trumlägen efter markundersökningen. 

Dokumentera alla delar av projekteringsprocessen och ta fram handlingar så att entreprenören kan 
göra bra bedömningar av jobbet. 

Säkra vägar i ett nytt klimat
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Undvik att följa vattendrag, det utgör en miljöstörning och försämrar
grund av högt grundvatten.  
Undvik myrar och våtmarker.  
Undvik finkorniga jordarter. 

Välj väg i sluttningar så att inte vägens lutning blir för stark. Det påverkar 
trafiksäkerhet, underhållskostnader och livslängden på vägen. 
Försök att följa landskapets former, och undvik höga bankar och djupa skärningar. 
Använd stora kurvradier, när det är möjligt. Det ger en behagligare väg, kortare 
väglängd och mindre underhåll. 
Välj typsektioner efter en relativt noggrann markundersökning av väglinjen. 
Välj överbyggnad efter markundersökningen.  
Välj trumlägen efter markundersökningen.  

Dokumentera alla delar av projekteringsprocessen och ta fram handlingar så att entreprenören kan 
göra bra bedömningar av jobbet.  
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Undvik att följa vattendrag, det utgör en miljöstörning och försämrar bärigheten på 

Välj väg i sluttningar så att inte vägens lutning blir för stark. Det påverkar 
gen.  

Försök att följa landskapets former, och undvik höga bankar och djupa skärningar.  
Använd stora kurvradier, när det är möjligt. Det ger en behagligare väg, kortare 

ökning av väglinjen.  

Dokumentera alla delar av projekteringsprocessen och ta fram handlingar så att entreprenören kan 


