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Policies för administration
och skötsel av skogsvägar



Skiss av
skogsområden
och vägnät i 
varierande
tillstånd



Samhällsekonomiska Modeller
• Väghållarkostnader = Rehabiliteringskostnader + kostnader för 

underhåll och drift
• Trafikkostnader = Olyckskostnader + Fordonskostnader + 

Resekostnader + Kostnader för materialförseningar + 
Lagerkostnader



Finna metoder för att
• förbättra planeringen av skogsvägarnas skötsel

• förbättra planeringen av virkestransporterna från skogen till 
industrierna

Vi behöver….



Skogsbilvägar

Syftet med skogsbilvägar är att ge tillträde 
till skogen och fungera för allmän 
skogsskötsel, skogsavverkning och 
rekreation
Vägklassen är direkt relaterad till det 
affärsbehov som är knutet till skogen
Vägklassen är också relaterad till andra 
intressenter som använder vägen



Klassificering av skogsvägar Framkom-
lighets-
standard

Framkomlighets-
klass 

Beskrivning 

1 Enfältsväg med slitlager av krossat grus. Den dimensionerande 
hastigheten är normalt 60 km/h. Vägklassen är primärt ämnad för särskilt 
viktiga vägar, där kravet på hastighet är relativt högt, t ex de allra längsta 
skogsbilvägarna eller kombinerade vägar där även annan trafik än 
skogstransporter har stor omfattning. 

2 Enfältig permanent väg med slitlager av krossgrus. Den dimensionerande 
hastigheten är normalt 40 km/tim. Vägklassen är främst avsedd för större 
skogsbilvägar. 

3 Enfältig permanent väg med slitlager av krossgrus eller sorterat naturgrus. 
Den dimensionerande hastigheten är normalt 30 km/tim. Vägklassen är 
avsedd för vägar med låga krav på trafikhastighet.  

4 Enfältig permanent väg med körbana som saknar egentligt slitlager. Den 
dimensionerande hastigheten är normalt 20 km/tim. Den tekniska 
utformningen förutsätter att vägstandarden inte vidmakthålls genom 
kontinuerliga underhållsåtgärder. I stället iståndsätts vägen inför varje 
användningsperiod. Vägarna i denna klass anses ha en betydligt kortare 
livslängd än vägar i klass 1-3.  

5 Enfältig väg, vilken normalt inte medger trafik med längre 
fordonsekipage än 18 m. Körbanan är ca 3 m bred.  

6 Enklast tänkbara väg vilken normalt inte medger trafik med 
släpvagnsförsedda ekipage.  

 



Klassificering av skogsvägar

Tillgänglighetsstandard

TILLGÄNGLIGHETSKLASSER FÖR SKOGSVÄGAR

Klass A Vägen skall vara farbar för tunga fordon och personbilar året runt. 

Klass B Vägen skall vara farbar för tunga fordon hela året med undantag för
tjällossningsperioden. Vägen skall vara farbar för personbilar året
runt.

Klass C Vägen skall vara farbar för tunga fordon hela året med undantag för
tjällossningsperioden och perioder med kraftiga regnväder. Vägen
skall vara farbar för personbilar året runt utom under 
tjällossningsperioden.

Klass D Vägen skall vara farbar för tunga fordon huvudsakligen när vägen
är frusen. Vägen skall vara farbar för personbilar också på
sommaren.



STANDARD-
KLASSER 
FÖR SKOGS-
VÄGAR

Kvarvarande äldre vägar 
 

Standardklasser Fullgod 
grusvägbana

Vägbana 
utan eg. 
slitlager, 

tillfällig väg 
Dim speed normally, km/h Tillgänglighet 
60 40 30 20 

Framkomlighet 
för 18 m långa 
fordon. 

Framkomlighet 
för lastbil utan 
släp  

Last- och person-
bilstrafik hela året 

A1 A2 A3 A4 A5  

Lastbiltrafik hela året 
utom under tjälloss-
ning. Personbilstrafik 
hela året 

B1 B2 B3 B4 B5  

Lastbiltrafik hela året 
utom under tjälloss-
ings- och ihållande 
regnperioder. 
Personbilstrafik hela 
året utom under 
tjällossningen. 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Lastbiltrafik i 
huvudsak vintertid. 
Personbilstrafik även 
sommartid 

- - - D4 - D6 

 



Standard för skogsvägar
STANDARDKLASS A FÖR SKOGSVÄGAR, ÅTGÄRDSGRÄNSER 

Åtgärd krävs inom Defekter Lind-
riga 

Svåra Utsträckning Åtgärd 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 

1) Dränering, diken 
 

X  
X 

> 20 % av 1 
km 

Clear and/or 
reform ditches 

      

2) Vegetation X  
X 

> 20 % av 1 
km 

       

3) Uppträngande stenar,  X  
X 

> 20 % av 1 
km 

       

4) Potthål X  
X 

> 20 % av 1 
km 

       

5) Spårbildning X  
X 

> 20 % av 1 
km 

       

6) Ytuppmjukning X  
X 

> 20 % av 1 
km 

       

7) Sprickbildning X  
X 

> 20 % av 1 
km 

       

8) Kvarstående vatten på 
vägytan 

X  
X 

> 20 % av 1 
km 

       

9) Ojämnhet matt med 
accelerometer vid dim 
astighet 

X  
X 

   

10) Trummor 
 

X  
X 

> 30 % fyllda 
Skadade 

Spolning 
Laga el byt ut 

Före hösten/ nästa vår 

11) Brister I tvärfall X  
X 

> 20 % av 1 
km 

Hyvling  

12) Brister i 
slitlagertjocklek 

X  
X 

   

 



INDIVIDUELLA ÅTGÄRDSNIVÅER FÖR VARJE 
TILLGÄNGLIGHETSKLASS PÅ SKOGSBILVÄGAR

ÅTGÄRDSNIVÅ 1 FÖR SKOGSBILVÄGAR

Defekt Utsträckning av defekten Åtgärd

a) Tjockleken hos
grusslitlagret är 0 mm

På > 20 % av delsträckan. Påläggning av nytt
slitlagermaterial

d) Ojämnhet uppmätt
med accelerometer

20-30 m/s2

Åtgärdsnivåer för tillgänglighetsklass D



Inventering av tillstånd

• Två stadier av transportbehov
– Det aktiva stadiet, när vägen ska användas för

timmertransporter
• INITIAL TILLSTÅNDSINVENTERING FÖRE AVVERKNING

– Det passiva stadiet, när vägen används av normal 
tillsyn av skogsområden och används av andra
intressenter.

• PERIODISKT ÅTERKOMMANDE FUNKTIONSBESIKTNING



Flödesplan för en planeringsmodell för underhåll och förstärkning av skogsbilvägar

Skogsbestån
d
- Typ
- Volym
- Ålder

Styrs av tid. Faller ut 3-
5 år före aktivitet

Dax för gallring 1
Dax för gallring 2
Dags för avverkning
Föryngringsavverkning

Ja!

Gör
tillståndsin-
ventering

Jämför
tillstånd
med 
erforderlig
standard

Vägen ok för 
avsedd aktivitet.
Normalt 
underhåll

Upprustning
behövs!
Gör åtgärdsplan

Standardkrav beroende på
vägkategori med hänsyn till
-Framkomlighet
-Tillgänglighet
För företag och privatpersoner

Årlig/kontinuerlig
funktionsbesiktning



Plan för demonstrationsprojekt på vägnätsnivå

• Välj ut ett mindre vägnät av skogsväger
• Klassificera vägarna
• Bestämning av standardnivå i varje klass
• Gör en INITIAL TILLSTÅNDSINVENTERING för 

att kontrollera vägöverbyggnadens
egenskaper och vägens avvattning

• Planera och utför åtgärder för att nå bestämd 
standardnivå

• Följ upp standarden med 
funktionsbesiktninger



Plan för demonstrationsprojekt på vägnätsnivå

GÖR INITIAL TILLSTÅNDSINVENTERING 
En första tillståndsinventering med video, GPR, 
FWD eller likvnande, provtagning, jämnhets-
mätning och GPS
Lagring av all data i en databas på en server
Analys av undersökningsdata i dator
Klassificering av avvattning, bärighet och 
vägytans tillstånd
Skapa kartor för att visa tillståndet på vägnätet
Jämför med bestämd standardnivå



GPS+video

FWD Georadar Profilometer

Provtagning + lab 

Defekter
Avvattning
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Standardnivåer för grusvägar

Equipment for Equipment for measuringmeasuring

GPS
Amplifier

Central computer
Accelerometer

Measurement data

Detecting of vibrations from the roads surface

Jämnhetsmätning med accelerometer som mäter
vertikal acceleration in m/s2



Presentation av tolkade resultat från georadarmätning



Visuali-
sering av
vägtill-
stånds-
data på
geologisk
karta



Gör funktionsbesiktning

Periodiskt återkommande inventering
Krav

En enkel metod som alla kan använda
Ett begränsat antal defekttyper
Ett begränsat antal svårighetsgrader



De valda defekterna
1) Dålig dränering, diken
2) Vegetation, grässvål, växtlighet
3) Uppträngande stenar och block
4) Potthål
5) Spårbildning
6) Ytuppmjukning
7) Sprickbildning
8) Stillastående vatten på vägytan
9) Ojämnhet mätt med accelerometer
10) Trummor
11)  Tvärfall
12)  Slitlagertjocklek



Svårighetsgrader

• Tre olika svårighetsgrader
– Grad 1. Inga defekter
– Grad 2. Lindriga defekter
– Grad 3. Svåra defekter



Skadekatalog

4. Potthål, 
lindriga

4. Potholes, 
svåra



Datainsamling vid tillståndsvärdering
Förslag på utrustning

Karta 
visad på
pocket PC 
med GPS



Datainsamling vid tillståndsvärdering, 
Förslag på utrustning



GPS-signal 
från satellit

PDA med GPS 
mottagare 
samlar in 
vägtillståndsdata

Databas Server

SQL
Planering av vägunderhåll 
med dataprogram

Lagring av 

data

Registrering av 
tillståndsdata

Visuell inventering 
av skogsvägar

Hämtning av data för planering



Inventering med Cam-Link



Plan for field trials on network level

Funktionsbesiktning
En enkel skadeundersökning med pocket PC 
Vid behov video och GPS och 
skadeundersäkning på PC med cam link
Lagring av all data i en databas på en server
Analys av tillståndsdata
Tillverkning av vägtillståndskartor
Jämförelse mellan aktuellt tillstånd och 
bestämd standardnivå



Visuali-
sering av
vägnätets
tillstånds-
data på
datorskärm



Planering av underhåll och förstärkning

• Planera underhåll och förstärkning baserat på
vägens tillstånd och kommande avverkningar 
eller andra transportkrävande aktiviteter

• Prediltera livslängder på vägarna 
genomanvändning av tillståndsdata



www.roadex.org

TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN!
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