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FÖRORD

Det här examensarbetet utgör avslutningen på min utbildning till civilingenjör i Väg- och
Vattenbyggnadsteknik vid Luleå tekniska universitet, Sverige.

Examensarbetet har utförts åt Vägverket Region Norr i Luleå.

Jag vill rikta ett särskilt tack till Åke Gustafsson, min handledare på Vägverket Region Norr i
Luleå, Pär Johansson, min handledare på Luleå tekniska universitet samt Sixten Norberg som
är expert på grusvägar och har hand om fördelningen av pengar till dessa på Vägverket
Region Norr i Luleå. Dessa personer har hjälpt mig med värdefulla råd och synpunkter så att
jag kunnat genomföra detta examensarbete.

Jag vill även tacka övrig personal på Vägverket Region Norr i Luleå som på det ena eller
andra sättet hjälpt mig med material, statistik eller råd och tips. Ingen nämnd men heller ingen
glömd.

Luleå den 23 maj 2000

Björn Johansson
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SAMMANFATTNING

Det här examensarbetet har utförts åt Vägverket Region Norr i Luleå. Huvudsyftet med
examensarbetet var att utarbeta ett förslag till en fördelningsmodell, som kan användas vid
fördelning av pengar till drift och underhåll som förhoppningsvis ska leda till förbättring av
grusvägnätet inom Region Norr. Examensarbetet innehåller även en litteraturstudie som
behandlar drift och underhåll av grusvägar som utgör ett kunskapsunderlag för utarbetandet
av fördelningsmodellen.

Grusvägar började byggas i Sverige redan på 1600-talet, men då handlade det mest om
jordvägar. Utvecklingen har naturligtvis gått framåt och idag finns det inte kvar så mycket
grusvägar i storstadsregionerna i Sverige. Men det finns fortfarande län som har en stor del av
vägnätet bestående av grus. Detta gäller i första hand de nordligaste länen där Region Norr,
Norr- och Västerbotten, tillsammans har cirka 680 mil grusväg. Dessa måste underhållas och
förbättras och till detta behövs pengar som fram till idag inte har fördelats enligt någon
modell. Därför har jag på uppdrag av Vägverket Region Norr i Luleå utarbetat ett förslag till
en fördelningsmodell.

Modellen är uppdelad i två delar där ena delen bygger på statistik och andra delen bygger på
bedömningar. Statistiken är hämtad från Vägverkets vägdatabank och
trafikinformationscentral medan faktorerna i bedömningsdelen är sådana som jag anser är
viktiga för en grusvägs prestanda. Statistikdelen består av följande 3 faktorer:

• ÅDT fordon (ÅDT=medelvärde av årsdygnstrafik)
• ÅDT lastbilar
• Tjälnedsättningar

Dessa tre faktorer är dessutom relaterade till grusväglängden på de olika driftområdena som
finns inom Region Norr. Faktorerna viktas med 25, 10 och 5 % enligt turordningen ovan.
Resterande 60 % går till bedömningsdelen.

Bedömningsdelen utgör dock endast ett förslag till hur bedömningen kan utföras och inte hur
fördelningen av pengarna ska ske med hänsyn till denna. Statistikdelen innehåller däremot en
mall för hur fördelningen ska utföras mellan de olika driftområdena.

Bedömningsdelen är uppbyggd kring två huvudfaktorer. Behov av förstärkning och dränering.
Motiveringen till att vissa sträckor behöver förstärkas eller dräneras är uppdelat till ett antal
delbedömningar av skador. De skador som ska bedömas är, deformationer av vägbanekant,
bärighetsberoende spår, yt- och djupuppmjukning samt tjälskott. Det är dessutom föreslaget
hur en truminventering bör utföras.

Ett exempel är utfört där 100 miljoner har fördelats enligt modellen jämfört med om
fördelningen enbart skulle ha gjorts med hänsyn till väglängd. Skillnaderna mellan dessa
fördelningar blev inte uppseendeväckande stora, men ändå så pass tydliga att man ser att
modellen prioriterar pengar till områden med vägar som trafikeras hårt.
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ABSTRACT

This masters thesis was commissioned by the Swedish Road Administration in Luleå. The
main reason with this project was to prepare a suggestion how to divide money, to
rehabilitation and maintenance of gravel roads hopefully to make the gravel road network
better. This report contents a literature survey and illustrates the rehabilitation and
maintenance of gravel roads to make it easier to create the model of dividing money.

In Sweden we built our first gravel road in the early 17:th century. Today there are not as
many gravel roads left in the bigger cities in Sweden. But in the north of Sweden we have a
lot of gravel roads. Especially in the two most northern counties, which together have 6800
km gravel roads. This roads need money to be improved, but until now they haven`t been
divide by any model. It`s the reason why I have created a suggestion to a model of dividing
money in commission of the Swedish Road Administration in Luleå.

The model is created in two parts. The first part is made of statistics and the second part is
made of judgement. The first part is created on 3 factors:

• Number of vehicles
• Number of trucks
• Frost damage

These three factors are related to the length of the gravel roads in the areas around northern
Sweden. 25 % of the money goes to number of vehicles, 10 % to number of trucks and 5 % to
frost damage. 60 % is left to judgements.

The second part is a suggestion how to make a judgement but not how to divide the money
out of that. The part with statistics contents a description how to divide the money between
the areas.

The part of judgement is created of two mainfactors. The need of reinforcement and drainage.
To motivate that some length of the roads need reinforcement or drainage you have to make a
judgement of the damage on the road. The damages to concider are permanent deformations,
frost deformations on the road etc.

At the end of the report is an example how to divide 100 million out of the model.
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Kapitel 1

1. INLEDNING

1.1 Bakgrund

På en stor del av våra vägar uppe i Norr- och Västerbotten är grus ett vanligt förekommande
slitlager. Dessa vägar är i stort behov av drift och underhåll och i många fall också större
förbättringsåtgärder.

De grusvägar som finns i Sverige i allmänhet, Norr- och Västerbotten i synnerhet är byggda
för många år sedan och uppnår inte på några villkor de högt ställda kraven som finns på
grusvägarna idag. Detta är en följd av att trafiken har ökat vilket även inkluderar den tunga
trafiken.

Detta medför att vägarna blir sämre för varje år som går om dessa inte underhålls
kontinuerligt. Framför allt så måste man utjämna standarden på grusvägarna vilket innebär
större insatser på vissa vägar medan andra bara kräver normalt underhåll.

För att åstadkomma underhåll och förbättringar behövs såklart pengar. Detta är pengar som
ska fördelas mellan olika områden på ett rättvist sätt. Man har fram till idag inte på något
entydigt sätt fördelat pengarna inom Region Norr utan mest litat på erfarenhetsmässiga
bedömningar. Detta behöver inte vara ett dåligt sätt men förnyelse är alltid intressant och ett
måste för att utvecklingen ska gå framåt, inte minst inom byggbranschen.

Jag har under några månader utarbetat ett förslag till en fördelningsmodell som ska användas
till att fördela pengar till underhåll på ett sätt som förhoppningsvis ska leda till en förbättring
av grusvägarna i Region Norr.

1.2 Syfte

Syftet med detta examensarbete är att få till stånd ett nytänkande vid fördelning av pengar till
underhåll som leder till förbättringar av grusvägnätet i Norr- och Västerbotten.

En litteraturstudie är utförd och utgör en relativt stor del av rapporten. Syftet har varit att den
ska utgöra ett kunskapsunderlag för de fortsatta arbetet med att utarbeta ett förslag till en
fördelningsmodell.

Modellen ska vara entydig, lätt att använda och ta hänsyn till trafik, väglängd och annan
statistik som uppdateras regelbundet.
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Examensarbetet behandlar även en metod för att genomföra en tillståndsbedömning av
grusvägar. Syftet med denna del är att man i framtiden ska kunna dokumentera och följa upp
tillståndet på grusvägarna kontinuerligt och dessutom komma fram till hur stora åtgärder som
är nödvändiga för att erhålla ett grusvägnät med en jämnare kvalité.

När man uppnått detta så kan man utveckla nya modeller där man hittar en gräns, i likhet med
modeller för belagda vägar, för när en grusväg måste åtgärdas.

1.3 Metod

Arbetet började med en litteratursökning för att kontrollera hur mycket som fanns skrivet om
drift och underhåll av grusvägar. Det visade sig finnas mestadels gamla böcker i ämnet som i
och för sig fortfarande gäller. Nyare litteratur bestod mest av regelverk samt en nyligen utförd
litteraturstudie, ”Drift och underhåll av grusvägar”, av Hossein Alzubaidi 1999. Huvuddelen
av litteraturen är hämtad från Vägverkets eget bibliotek i Borlänge.

Efter att ha kollat vilken litteratur som fanns att tillgå hade jag en diskussion med Sixten
Norberg som är fördelningsansvarig på Vägverket Region Norr i Luleå och min handledare
Åke Gustafsson även han på Vägverket om hur man tänkt att modellen skulle användas. Vi
kom fram till att den skulle vara lättanvänd, bygga på statistik samt innehålla en
bedömningsdel.

Efter att ha läst utvalda delar av den litteratur som hittades samt satt mig in i vilken statistik
som fanns att tillgå påbörjades arbetet med modellen. Först sammanställdes statistiken för att
bli överskådlig. Sedan utarbetade jag olika förslag på hur faktorerna skulle behandlas i en
modell. Dessa förslag diskuterades med Sixten och Åke där vi tillsammans kom fram till en
slutgiltig fördelningsmodell.

1.4 Avgränsning och omfattning

Detta är ett examensarbete som utförts åt Vägverket Region Norr i Luleå. Det omfattar
genomförandet att utarbeta ett förslag för hur pengar ska fördelas till underhåll som ska leda
till förbättring av grusvägarna inom Region Norr.

Examensarbetet har avgränsats till att fördelningsmodellen behandlar statliga vägar i Region
Norr (Norr- och Västerbotten). Modellen är tänkt att användas för åtgärder som utförs under
barmarkssäsongen. Vinterunderhåll av grusvägar behandlas inte i denna rapport.

Pengar som ska fördelas enligt modellen är de som ska gå till förbättringsåtgärder som inte
kan relateras till kontinuerliga drift- och underhållsåtgärder som entreprenörerna har ålagt sig
att utföra enligt anbuden på respektive driftområde. Det är dock svårt att hålla isär begreppen
underhålls- och förbättringsåtgärder eftersom skillnaden är ganska otydlig.

Bedömningsdelen som ingår som en del i fördelningsmodellen utgör endast ett förslag till hur
bedömningen av tillståndet på våra grusvägar kan utföras. Den säger inget om hur
fördelningen utifrån denna bedömning ska göras.

Kapitel 2 i rapporten består av historik med en beskrivning av vägarnas utveckling i norr, från
1600-talet till hur det ser ut idag. I kapitel 3 ges en beskrivning av grundläggande begrepp.
Kapitel 4 behandlar grusvägnätet på ett allmänt plan där jämförelser mellan länen är
redovisade. Kapitel 5 omfattar faktorer som bryter ned och påverkar drift och underhåll, som i
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viss mån kan relateras till förbättringsåtgärder av grusvägar och som bör beaktas vid
framtagning av fördelningsmodellen. De tekniska kraven som finns på våra grusvägar
återfinns i kapitel 6.

Kapitel 7 är den viktigaste delen där fördelningsmodellens uppbyggnad och utförande är
förklarad. Kapitel 8 består av ett exempel på fördelning med hänsyn till modellen. Diskussion
och slutsatser återfinns i kapitel 9. Kapitel 10 avslutar rapporten och består av referenser.



Kapitel 2 - Historik

Examensarbete, Luleå tekniska universitet, 2000 4

Kapitel 2

2. HISTORIK

2.1 Tiden 1600 - 1750

Skyldigheten att hålla väg låg under medeltiden, och i princip ända fram till vägväsendets
förstatligande 1944, på de olika jordägarna. Södermannalagen säger sålunda: "Alla skola
bygga broar och röja vägar, såväl den som äger mindre i byn som den som äger mera".
Denna föreskrift återfinns med små förändringar i de övriga medeltida landskapslagarna
liksom i Magnus Erikssons allmänna landslag från omkring 1350.
Årligen kontrollerades väghållningen genom speciella väg- och brosyner.

Vägnätet i de norra delarna av landet var före 1600-talet av en mycket blygsam karaktär.
Behovet av bäriga körvägar var inte stort då varorna oftast var av ett sådant slag att de kunde
lagras till lämplig transportmöjlighet erbjöds. De naturliga färdlederna, vattenvägarna och
vintervägarna uppfyllde mycket väl de krav på transportmöjligheter som dåtidens
befolkningen hade.  Nuvarande Norrbottens län och Västerbottens län hade då tillsammans
endast runt 30 000 invånare.

En genomgripande omorganisation och allmän uppryckning av rikets styrelse och förvaltning
genomfördes under 1600-talets första hälft och omfattande arbeten påbörjades för att avhjälpa
de bristfälliga kommunikationerna. Från 1600-talet blev det allt vanligare att kronan bidrog
till vägarnas förbättring antingen med penningmedel, genom skattelättnad eller med
arbetskraft. Detta var också påtvingat av den militära utvecklingen och att Sveriges tid som
stormakt krävde goda kommunikationer.  De viktigaste som skedde i norr var att den första
körvägen, den s.k. kustlandsvägen, började byggas. Ännu ett uttryck för satsning på bättre
kommunikationer är ordnandet av postgång samt gästgiveri och skjutsväsen under denna tid.
Gästgiverier skulle enligt Kung Kristoffers landslag från år 1492 finnas på cirka 2,5 - 3 mils
avstånd utmed de allmänna vägarna. Det var det avstånd som ” en god hållhäst ansågs kunna
löpa i god trav”.  1643 inrättades en postlinje mellan Stockholm och Torneå mycket
föranledd av statens satsning vid gruvorna i Nasafjäll. (Se nedan Väg till Nasafjäll)
Drottning Kristina utfärdade 1649 en ny gästgivareordning, som ålade landshövdingarna att
bevaka att vägunderhållsskyldigheten fullgjordes samt bestämde att vägarna skulle mätas så
att alla mil blev lika långa. Vidare skulle vid varje mil "vissa stenar och kännemärken, den
resande man till efterrättelse"  uppsättas. Vårt milstolpssystem härrör alltså från denna tid.
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2.1.1 Kustlandsvägen

År 1633 erhöll några socknar i Ångermanland uppdraget att färdigställa vägen mellan
Nordmaling och Umeå. Utbyggnaden fortsatte norrut och 1668 meddelas i en
landshövdingsberättelse att kustvägen är framkomlig till Luleå, och 1690 ”efter mycket
möda” till Torneå.  Sannolikt så fanns en kustväg redan innan men då mer av ridstigskaraktär
och ej utnyttjad som transportled. Vattenvägarna var då det vanligaste sättet att transportera
förnödenheter på.
Kustlandsvägen följdes vintertid endast bitvis och det genades där det var möjligt över de
frusna vattendragen. Från 1692 finns en förteckning på att 8 stycken färjelägen fanns inom
nuvarande Norrbottens län.
Från ett prästmöte i Uppsala hösten 1641 där manfallet av prästerna från övre norrland var
stort fanns att läsa att ” Aldrig havom vi kommit ifrån den landsorten utan om vintern”.
Sommartid gällde att passa någon av segelbåtsturerna på försommaren efter islossningen eller
på hösten.

Väghållningen på vägarna låg på den tiden helt och hållet på landsbygdens jordägande
befolkning. Vägen var indelad i lotter av olika längd allt efter storleken på jordbruket.
Väghållningsskyldigheten uppfattades av bönderna som mycket betungande och arbetet med
vägarna kom i andra hand. Arbetet utfördes ofta omedelbart före länsmannens årliga vägsyn
eller om det blev anmärkningar, därefter. Från tingsprotokoll från denna tid finns många bevis
på att tingen utdömde böter för försumligt vägunderhåll ofta då för ”ogilla broar uti allmänna
landsvägen”.  Denna typ av väghållning var med vissa avvikelser gällande långt in på 1900-
talet.

2.1.2 Den förste vägmästaren

Ett försök från statsmaktens sida till en central ledning för väghållningen gjordes år 1666 då
en riksvägmästartjänst inrättades. Riksvägmästaren skulle närmast fungera som statlig
vägsakkunnig och rådgivare åt länsstyrelser i vägfrågor och frågor om inrättande och
kompletterande av gästgiverier. Den förste och för övrigt ende riksvägmästaren blev Jacob
Coswaij (eller Cosway, stavningen kan variera) som utnämndes den 15 december 1666. Av en
samtidigt utfärdad instruktion för denne, benämnd memorial, framgår vilka regler "hwar efter
Wägemästaren Jacob Coswaij uti sin nyss anförtrodde tienst sigh hafwer att regulera och
rätta". Tjänsten upprätthöll Coswaij till år 1686. Sedan föll allt i glömska.

2.1.3 Väg till Nasafjäll

Silvergruvan i Nasafjäll grundades 1634 uppe i Arjeplogs fjälltrakter på gränsen mot
nuvarande Norge. Nasafjäll var äldst av de nordliga gruvföretagen men följdes senare under
denna period av bl.a. Kedkevare, Alkavare och Kengisverken. De senare nyttjade till stor del
vattenvägar och de tyngre transporterna gick vintertid på vintervägar på mark eller vatten.
Vid Nasafjäll arbetade som mest upp till 200 personer som var helt beroende av att
transporterna till och ifrån gruvan fungerade. Malmen, produkterna från hyttan, ved och kol
samt proviant till de arbetande var viktiga produkter som skulle transporteras.
Gruvdriften vid Nasafjäll upphörde 1659 och då hade i medeltal 36 kg silver och 10 625 kg
bly producerats per år. Hela gruvdriften var en förlustaffär trots stora förhoppningar. Det
talades om ” de svenskas Västindien”.

Kravet på ett fungerande vägsystem till och ifrån Nasafjäll även under sommaren, fick till
följd att man började bygga en kärrväg mellan sjösystemen. En väg utgick från Piteå via
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Gråträsk upp till Arvidsjaur sedan vidare mot  Storavan. En annan från Skellefteå (Frostkåge)
via Stavträsk mot Avaviken. Båda dessa vägar blev snart efter gruvdriftens nedläggning
oframkomliga, detta på grund av bristande underhåll

2.1.4 Resecitat

Biskop Johan Bilberg gjorde 1695 en resa i vetenskapligt syfte från Stockholm till Torneå
som tog 16 dagar och skildrade vad han råkade ut för i tjällossningstider:
” I Ångermanland och i Västerbotten var landsvägen så elak, att vi kommo under tiden
varken fram eller tillbaka, i det tjälen var på några ställen någorlunda gången ur jorden , där
hjulen sjönko ned, och återigen, där han var kvar, gingo de ibland uppe och måste vi gå där
till fots en halv mil väg eller mer ibland, när hästarna som voro utmagra icke förmådde draga
vagnen”.

Carl von Linné red 1732 fram efter småvägar från Umeå mot Tegsnäset på sin resa mot
fjällen. Vägen till Vännäs ” blev mig allt mer och mer vidrig att jag med livsfara satt på
hästen,  som snavade emellan stenarna vid vartannat steg”  berättar han. Den fortsatta vägen
mot Tegsnäset ” var sten på sten med stora implicerade trädrötter, däremellan voro djupa
hålor fulla med vatten...”.

2.2 Tiden 1750 - 1840

Fortfarande var vägarna i området så dåliga att man sommartid endast transporterade det allra
nödvändigaste på landväg. Vattenvägar och vintervägar karaktäriserar tidsperioden. År 1800
fanns cirka 65 000 innevånare i regionen.  På de 100 åren mellan 1750 till 1850 tre dubblades
befolkningen i regionen men fortfarande bar näringslivet självhushållets prägel. Enligt
skalden och senare biskopen i Växjö stift Esaias Tegnér fanns det tre huvudorsaker till den
stora befolkningstillväxten. Det var att fredsperioden efter 1808-09 års krig inleddes samt
fungerande vaccin mot smittkoppor och potatisens stora intåg som basföda. Dessutom kunde
man nu med bättre plogar odla upp mark som förr ansågs omöjliga att odla.

Under perioden gjordes mycket små framsteg inom vägbyggnadskonsten inom området.
Vägbyggandet var dock intensivt av i första hand socken och kyrkvägar. Genom den ökade
kolonisationen och tillkomsten av kyrkor och kapell utbyggdes ständigt nya kommunikations-
leder.

1734 års lag sades följande om landsvägar:
”Landsväg skall läggas i länet där den tarvas, och låte Konungens Befallningshavande (KB)
vid tinget rannsaka var den jämnast och genast göras kan” vidare sades att ”vägar skola
fyllas och högas upp med sand och grus och åhrliga bättras, så att vatn therå ej stadnar. Å
båda sidor skola diken giöras”.
Vägsyn skulle ske varje vår och höst och förrättas av länsstyrelsen genom kronofogden.

Nya bruksvägar blev aktuella i samband med att malmbrytningen startade i Gällivare runt
1740 men först 1791 blev vägen ner till bruken i Strömsund och Melderstein klar för trafik
med hjulfordon. Från dessa bruk och andra i området strålade ett stort antal körvägar ut åt alla
håll bl.a. för att förse bruken med träkol och annan proviant.

1810 delades Västerbottens län upp och nuvarande Norrbottens läns bildades.
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2.3 Tiden 1840 - 1950

Befolkningsökningen under denna period var mycket stor, speciellt vid åren kring sekelskiftet,
och kravet på goda kommunikationer ökade allt mer. Runt år 1900 fanns det cirka 300 000
invånare totalt i nuvarande Norr och Västerbotten och ökningen fortsatte.

1841 tillkom ” Kongl. Styrelsen för Allmänna Wäg och Wattenbyggnader” och nu fanns
möjligheten att få statligt anslag för vägbyggnad eller för ” omläggning av backiga och i
dåligt stånd varande vägar”.  Ett av de första vägobjekten i Sverige som fick anslag, var
vägen Töre - Räktforsen. 7000 riksdaler skulle täcka 2/3 av kostnaderna.

För att dagtraktamente skulle utgå vid resor vintertid föreskrevs att man ska ha färdas 6 - 8
mil/dag. År 1857 riktades kritik från Länsstyrelsen mot en Dr Ångström i Lycksele att denne
ej höll föreskriven reshastighet vid sina tjänsteresor. Denne svarade då att: ”Anmärkningen
vittnade om fullständig okunnighet om förhållandena i lappmarken”. Vägarna hölls sällan
uppkörda och skjutsbytena tog avsevärd tid.

Under 1800-talet uppstod efterhand stora skillnader och därmed orättvisor mellan de olika
väghållarna, vad gällde den ekonomiska förmågan till vägunderhåll. För att råda bot på dessa
orättvisor tillkom 1891 års väglag. Enligt denna lag fördelades underhållsskyldigheterna efter
taxeringsvärdena för alla fastigheter på landsbygden, de jordägande bönderna blev alltså inte
längre ensamma skyldiga att underhålla vägarna. Varje väghållningsskyldig jordägare fick ett
antal väglotter att underhålla. Antalet lotter berodde på fastighetens storlek. En speciell
vägskatt kunde uttas. De olika väglotterna, som mot slutet av 1800-talet uppgick till c:a 360
000 i hela landet, indelades i områden, som i regel utgjordes av respektive härad eller
tingslag. På så sätt uppstod 368 väghållningsdistrikt. Fortfarande sköttes dock vägunderhållet
med naturaprestationer, där varje väghållare bidrog med arbetskraft och material.
Enligt denna lag definierades allmän väg som ”väg på landet som pröfvas vara för allmän
samfärdseln nyttig och nödig”. De allmänna vägarna delades in i ”landsväg” och
”bygdeväg”. Enligt samma lag fanns nu möjligheten att få statliga bidrag till väghållning
vilket medförde en lindring i väghållningsbördan för landsbygdens jordägande befolkning.

Fordonen kring sekelskiftet hade mycket dålig lastförmåga som berodde dels på vägarnas
dåliga bärighet och dels på smala hjulringar. Spårvidden var samma vilket medförde att man
gärna körde i samma spår.  I ”1907 års hjulbreddslag för arbetsåkdon” stadgades en
minimibredd av 7 cm att införas under en övergångsperiod på 4 - 12 år. Som första distrikt i
landet fastställde Degerfors (nuvarande Vindeln) samt Malå och Norsjö bredden 9 cm att gälla
från 27/11 1912. Alltså två cm bredare än det lagstadgade.

1914 anvisades anslag till 2/3 av kostnaden för byggande av ”enklare bygdevägar” det vill
säga ”i sådana glest befolkade delar av landet där trafiken under en längre följd av år icke
kunde påräknas bliva större och tyngre, än att den kunde tillgodoses med en väg av sådan
enklare typ”.

När genomfartsvägen Levar - Gräsmyr - Röbäck byggdes mellan 1900 - 1916 uppstod
problem med s.k. ”jäsleror” vid byn Vibo. Bygget försenades flera år vilket visar vilka
problem dåliga markförhållanden kunde ge på den tiden.
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1919 infördes ytterligare en bygdevägstyp nämligen ”ödebygdsvägarna”. Definitionen var
som följer: ” Med ödebygdsväg förstås sådan väg som till avsevärd längd sträcker sig över
fjäll, genom skogar eller genom glest befolkade trakter och som, ehuru vägen icke prövats
vara för allmän samfärdsel ägnad att främja landets uppodlande och bebyggande”.  Det
senare kanske kan jämföras med det vi idag talar om som regional balans. Dessa
ödebygdsvägar byggdes fram till 1934 helt i statlig regi. De byggdes med en bredd på 2,5 -
2,75 m och till en kostnad under 10 kr/m.

En vägtyp som var specifik för Västerbotten var de s.k. enkronasvägarna som under åren 1932
- 42  tillkom på initiativ av landshövding G Rosén. Mycket enkla vägförbindelser byggdes i
trakter där man annars hade fått vänta länge på att få vägfrågan löst. Statsbidraget till en sådan
väg uppgick till 1 krona/meter väg vilket var 25% av den totala byggkostnaden. Dessa objekt
bidrog dessutom till att lindra den höga arbetslösheten.

1925 upptäcktes och exploaterades malmfyndigheten i Boliden vilket krävde att
transportfrågan löstes snabbt. Ett antal vägprojekt startade då med bl.a. väg och bro över
Finnforsfallet.

Vägnätet utvecklades snabbt under 1920 och 30-talen mycket beroende på de medel som
anvisades för att dämpa arbetslösheten hos de s.k. AK-arbetena.
(AK = arbetslöshetskommissionen)

Även bilismens genombrott efter första världskriget påverkade den snabba utvecklingen.
1922 infördes automobilskatt vilket innebar att en successiv höjning av statsbidragen till
underhåll och byggande av vägar kunde ske.

Genom 1934 års väglag (som trädde i kraft 1 januari 1937) upphörde naturaväghållningen och
vägsynerna helt och väghållningsdistrikten slogs samman till 170 vägdistrikt. Väghållningen
kunde nu skötas mer rationellt genom att möjligheterna till maskinell väghållning ökade.
Väghållningen var dock fortfarande en kommunal angelägenhet. Genom de större distrikten
ville man få en jämnare skattebelastning. En speciell vägskatt utgick i relation till
kommunalskatten. Förändringarna blev dock ej så goda som väntat. Därför aktualiserades
frågan om vägväsendets förstatligande.

År 1938 tillsatte regeringen en utredning, som fick i uppdrag att utreda ett förstatligande av
väghållningen på landsbygden. Utredningen föreslog även att länsstyrelsernas rätt att besluta i
vägfrågor till stor del skulle flyttas över till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och de
föreslagna vägförvaltningarna. De 170 vägdistrikten med tillsammans 318 arbetsområden
föreslogs bilda 323 vägmästarområden, som vart och ett skulle ledas av en vägmästare.

1939 öppnades den första mellanriksvägen i Lappland då den sista länken i kedjan , Umfors -
riksgränsen, invigdes. Vägen som idag heter E12 eller Blå vägen hann bara trafikeras en kort
tid innan den tyska ockupationen av Norge då förbindelserna avbröts.

Trots den snabba utbyggnadstakten av vägnätet så fanns det i Norrbotten och Västerbotten
1940 cirka 15 000 personer (3,5 %) som inte hade ”en för hästfordon någorlunda framkomlig
väg”  till sina hembyar.

Den 1 januari 1944 överfördes väghållningen på landsbygden till staten och en vägförvaltning
bildades i varje län. Vägbyggande bönder ersattes av yrkesmän. Under samma tid började i



Kapitel 2 - Historik

Examensarbete, Luleå tekniska universitet, 2000 9

stegrad omfattning transport av gods ske på väg, vilket ställde ökade krav på vägnätet vad
gällde bärighet och framkomlighet. Tillåtet axel/boggitryck och tillåtna bruttovikter har höjts
med jämna mellanrum under tiden fram till idag vilket har medfört en stor belastning på det
befintliga vägnätet som definitivt inte var byggt för sådana påfrestningar. Tillåtet axeltryck
som var 5 ton 1940 har höjts till 11,5 ton 1993 och max bruttovikt har höjts från 12 ton till 60
ton under samma tid, vilket talar sitt tydliga språk. En ny tid stod för dörren. En tid som kom
att kräva mycket stora insatser i form av arbete och kapital för att ge landet ett modernt vägnät
för den moderna biltrafiken.

Från och med 1952 ställdes avsevärt ökade resurser till vägväsendets förfogande. Nu hade
också förutsättningarna för väg- och vattenbyggnadsverkets verksamhet i avsevärd grad
ändrats. Bilismen och landsvägstrafikens expansion samt den allmänna tekniska och
ekonomiska utvecklingen medförde att arbetsuppgifterna vidgades och delvis erhöll en annan
karaktär än tidigare. Verkets uppgifter med planering och utbyggnad av vägnätet på
landsbygden samt medverkan vid utformningen av trafiksystemen i städerna blev successivt
mer krävande.

Vägverket Region Norr ansvarar idag för cirka 1800 mil vägar, vilket motsvarar 18 % av det
svenska statliga allmänna vägnätets längd.

Figur 2.1 Allmänna vägnätets utveckling i Region Norr
(exkl. kommunala gator och vägar)

(All historik är hämtad från, Gustafsson (1998) och Vägverkshistoria (1998))
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Kapitel 3

3. GRUNDLÄGGANDE BEGREPP

3.1 Drift och underhåll

Drift och underhåll används ofta som ett uttryck eller ett begrepp. Med begreppet drift och
underhåll menas all verksamhet som berör skötsel av vägar så att dessa hålls i farbart skick. I
denna rapport används uttrycket drift och underhåll ofta som ett begrepp och gäller för enbart
grusvägar.

3.2 Underhåll

Vägverket definierar ordet underhåll som utförande av åtgärder vars syfte är att återföra
egenskaperna hos konstruktioner, anläggningar och anordningar till den nivå som avsetts vid
ursprunglig konstruktion eller vid senare förbättring (Fredriksson, 1990).

Underhåll av grusvägar kan delas in i fyra olika skeenden enligt följande definitioner:

Periodiskt underhåll betecknar mer omfattande insatser som inträffar med flera års intervall.
Exempel på periodiskt underhåll är dikning och grusåtervinning (Alzubaidi, 1999).

Löpande underhåll är sådant som utförs varje säsong på ett vägavsnitt och som förutsätter
kontinuerlig uppföljning av tillståndet. Exempel på löpande underhåll är dammbindning,
hyvling m.m. som utförs av entreprenören (Alzubaidi, 1999).

Servicearbeten och egentligt underhåll är några uttryck som används i en del av den gamla
litteraturen. Numera används sällan uttrycken. Servicearbeten är arbeten som har ett direkt
samband med att trygga trafikens framkomlighet och säkerhet på kort sikt. Exempel på detta
är dammbindning, hyvling, flickning och reparationer av skador t.ex. tjälskadereparationer
(Alzubaidi, 1999).

Egentligt underhåll är arbeten för vidmakthållande av vägen gentemot förslitning, exempelvis
grusning, dikning och underhåll av trummor (Alzubaidi, 1999).

3.3 Drift

Vägverket definierar ordet drift som erforderliga åtgärder för att väg-, bro- och
trafikanläggningar ständigt skall ha de funktionella egenskaper de är utformade för
(Fredriksson, 1990).
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3.4 Olika typer av vägar

Här kommer begrepp som t.ex. statliga, kommunala och enskilda vägar, skogsbilvägar
lågtrafikerade vägar samt sekundära och tertiära länsvägar att definieras.

Statliga vägar är vägar där Vägverket ansvarar för vägplanering, byggande, drift och
underhåll.

Kommunala vägar är gator och byggnadsplanevägar som finns i städer och tätorter och som
sköts av kommunen.

Enskilda vägar är sådana som sköts av privata fastighetsägare och andra vägdelägare.
Enskilda vägar kan vara med eller utan statsbidrag. Vägverket är den myndighet som
administrerar bidragsgivningen till de enskilda vägarna. Enskilda vägar brukar indelas i tre
grupper; förrättningsvägar, avtalsvägar och privata vägar (Alzubaidi, 1999).

Skogsbilvägar definieras som vägar där nyttan till övervägande delen är skoglig.
Skogsbilvägar inräknas ofta som enskilda vägar utan statsbidrag (Skogsbilvägar, 1992).

Lågtrafikerade vägar definieras som vägar med mindre trafik än 1000 ÅDT eller mindre än
100 tunga fordon per dag. Det finns dock många olika gränser för denna definition.
(Alzubaidi, 1999).

Sekundära länsvägar är normalt:
• Vägar med tätort med minst 200 invånare längs vägen.
• Vägar med ett trafikflöde större än 500 ÅDTt eller ett trafikflöde per sommardygn eller

vinterdygn som är större än 1000 ÅDTt.
• Vägar som har eller väntas uppnå större godstrafikflöde än ca 100 000 ton per år i

genomsnitt under de närmaste 5 åren (Fredriksson, 1990).

Tertiära länsvägar är normalt:
• Vägar med ett trafikflöde mindre än 500 ÅDTt och mindre än 1000 ÅDTt per sommar-

eller vinterdygn.
• Vägar med ett genomsnittligt godstrafikflöde mindre än ca 100 000 ton per år.
Enligt Fredriksson (1990) i ”Regler för Underhåll och Drift” klassificeras grusvägar som
Sekundära och Tertiära länsvägar (SoT). I Sverige har de vägnummer 500 och högre.

Årsdygnstrafik, ÅDT, är ett mått på medeltrafikflödet per dygn för ett år, på ett visst
vägavsnitt. ÅDT anges i sorten fordon per dygn och kan redovisas på några olika sätt. ÅDTt
anger det totala trafikflödet i vägens båda riktningar. ÅDTk anger trafikflödet i ett körfält.
ÅDTk,tung är ett mått på trafikflödet av tunga fordon i ett körfält (VÄG 94, 1994).
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3.5 Vägens uppbyggnad

Vägkroppen består av underbyggnad och överbyggnad, se figur 3.1

Överbyggnad är den del av vägkonstruktionen som ligger ovanför terrassytan.
Överbyggnaden består av slitlager, bärlager och förstärkningslager och eventuellt
skyddslager. Överbyggnaden tjänar som tryckutjämnare på det underliggande materialet, se
figur 3.1

Undergrund definieras som del av marken till vilken last överförs från grundkonstruktion för
en byggnad, bro eller vägkropp, se figur 3.1

Underbyggnad är den del av vägkonstruktionen som är mellan undergrund och terrassyta. I
underbyggnad ingår i huvudsak tillförda jord- och bergmassor, se figur 3.1

Figur 3.1 Undergrund, underbyggnad, terrassyta, överbyggnad och slänter
(fritt ur VÄG 94, 1994)
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Kapitel 4

4. ALLMÄNT OM VÄGNÄTET I SVERIGE

Data till tabellerna i detta kapitel har erhållits från Vägverkets vägdatabank (VDB) samt även
från källan ”Statistik från Vägverket”, 1998.

4.1 Statliga vägarnas längd i de olika länen

I tabell 4.1 nedan redovisas totala längden av alla vägar med statlig väghållning i respektive
län. Dessutom är andelen grusväg i förhållande till varje läns totala väglängd redovisad. Man
ser att de nordligaste länen har en stor del grusvägar i jämförelse med de sydligare länen.
Andelen grusvägar skiljer sig dock ganska mycket från län till län.

Tabell 4.1 Längden av statliga vägar (km) med statlig väghållning i de olika länen år 1998
Län Länsbokstav Total längd

(km)
Grus
(km)

Andel grus i förhållande till varje
läns totala väglängd (%)

Stockholm AB 2732 85 3,1
Uppsala C 2924 516 17,6
Södermanland D 2690 515 19,1
Östergötland E 4565 963 21,1
Jönköping F 4648 763 16,4
Kronoberg G 3610 639 17,7
Kalmar H 4005 323 8,1
Gotland I 1485 1 0,07
Blekinge K 1530 41 2,7
Skåne M 7628 717 9,4
Halland N 2913 162 5,6
V. Götaland O 11615 1990 17,1
Värmland S 4782 1370 28,6
Örebro T 2901 759 26,2
Västmanland U 2522 480 19,0
Dalarna W 4989 1011 20,3
Gävleborg X 3535 423 12,0
Västernorrland Y 5123 1972 38,5
Jämtland Z 5994 2323 38,8
Västerbotten AC 9232 3688 39,9
Norrbotten BD 8678 3218 37,1
Totalt 98101 21959
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4.2 Grusvägarnas längd i de olika länen

I tabell 4.2 nedan redovisas grusvägnätets längd (km) på det statliga vägnätet i de olika länen
1998. Där visas även andelen grusvägar i de olika länen i förhållande till landets totala statliga
grusvägsträcka som är 21 959 km lång.

Västerbottens län har både största längden och högsta andelen grusvägar i förhållande till
landets totala statliga grusvägsträcka. Norrbotten har också relativt hög andel grusväg.

Sammanfattningsvis ser man att Vägverket Region Norr (Norr- och Västerbotten) är den
region i Sverige som har den klart största andelen grusvägar.

Tabell 4.2 Längden av statliga grusvägar (km) med statlig väghållning i de
 olika länen år 1998
Län Länsbokstav Grus

(km)
Andel grus i förhållande till hela
landets totala grusväglängd (%)

Stockholm AB 85 0,4
Uppsala C 516 2,4
Södermanland D 515 2,3
Östergötland E 963 4,4
Jönköping F 763 3,5
Kronoberg G 639 2,9
Kalmar H 323 1,5
Gotland I 1 0
Blekinge K 41 0,2
Skåne M 717 3,3
Halland N 162 0,7
V. Götaland O 1990 9,1
Värmland S 1370 6,2
Örebro T 759 3,5
Västmanland U 480 2,2
Dalarna W 1011 4,6
Gävleborg X 423 1,9
Västernorrland Y 1972 8,9
Jämtland Z 2323 10,6
Västerbotten AC 3688 16,8
Norrbotten BD 3218 14,6
Totalt 21959 100



Kapitel 4 – Allmänt om vägnätet i Sverige

Examensarbete, Luleå tekniska universitet, 2000 15

4.3 Grusvägnätet i Sverige år 1998

Tabellen nedan sammanfattar delar av grusvägnätet i Sverige år 1998. Man ser att de 4
nordligaste länen står för mer än hälften (50,9 %) av alla grusvägar i Sverige. Detta medför att
man ska fördela en stor del pengar för underhåll av dessa. Därför är behovet av en modell för
fördelningen störst i dessa län och framförallt i Region Norr, Norr- och Västerbotten, som har
största andelen grusvägar i landet. Den modell som jag kommer att presentera längre fram i
rapporten kommer enbart att gälla för dessa två län eftersom behovet är störst där.

Tabell 4.3 Sammanfattning av grusvägnätet år 1998 i Sverige
Statliga grusvägnätets längd 21 959 km
Statliga grusvägnätets andel av det statliga
vägnätet

22,4 %

Minskning av det statliga grusvägnätet från
1993 till 1998

2862 km (från 24 821 till 21 959 km)

Minskning av det statliga grusvägnätet i %
från 1993 till 1998

11,5 %

Län som har mest statliga grusvägar i
förhållande till länets totala statliga
vägsträcka

Västerbottens län (39,9 %)

Län som har en andel av statliga grusvägar
som överstiger 35 % i förhållande till länets
totala statliga vägsträcka

Västerbotten (39,9 %), Jämtland (38,8 %),
Västernorrland ( 38,5%), Norrbotten (37,1 %)

Län som har den lägsta andelen grusvägar
i förhållande till länets totala statliga
vägsträcka

Gotland (0,07 %)

Län som har störst andel av statliga grusvägar
I förhållande till hela landets totala statliga
grusväglängd

Västerbotten (16,8 %), Jämtland (10,6 %),
Västernorrland (8,9 %), Norrbotten (14,6 %)
Totalt 50,9 %
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Kapitel 5

5. OLIKA FAKTORER SOM BRYTER NER OCH PÅVERKAR DRIFT
OCH UNDERHÅLL AV GRUSVÄGAR

5.1 Trafik

Man kan anta att trafiken är den största orsaken till förslitningen av grusbanan vilket bekräftas
av Hubendick (1969). När bilhjulen rullar på vägen utsätts gruskornen i vägytan för
betydande krafter. Under hjulbelastningen fjädrar vägbanan något. Därvid uppstår en viss
rörelse mellan gruskornen en bit ner i slitlagret. Kornen nöter då mot varandra, varvid de slits.
Större gruskorn förvandlas så småningom till mindre. När bilarna rusar fram på vägen kan det
inte undvikas att stenkorn kastas ut åt sidorna och försvinner. De rycks med av vinddraget
men skjuts även ut av fordonshjulen som s.k. stenskott.
Trafiken anses även ha stor betydelse för underhållsarbetenas omfattning. Framför allt
trafikflödets storlek men även sammansättningen av fordonen bedöms vara viktig (Isemo och
Johansson, 1976). Trafikberoende faktorer är trafikflöde, trafiksammansättning, andel tung
trafik och fordonshastighet.

5.1.1 Trafikflöde ”ÅDT”

Alzubaidi (1999) refererar till Bauman och Betz (1980) som menar att kostnaderna för drift
och underhåll av grusvägar stiger med högre ÅDT. Isemo och Johansson (1976) konstaterar
att det är givet att trafikflödets storlek påverkar driftverksamhetens omfattning. Ju mer trafik,
desto mer slitage och borttransport av material åstadkoms.

5.1.2 Trafiksammansättning

Inte bara trafikflödets storlek utan även dess sammansättning anses påverka storleken av
underhållet. En växande andel tung trafik ger större slitage (Isemo och Johansson, 1976).

Enligt Höbeda (1978) ger inte personbilar som kör i 80 km/h upphov till korrugering (en
veckad eller vågig yta) ens efter flertalet överfarter utan gruset kastas snarare mot vägsidorna.
Lastbilar kan däremot åstadkomma kraftig korrugering redan vid ca 100 överfarter. Även
bussar kan åstadkomma korrugering.

Typen av transport har också stor betydelse för graden av slitage på en grusväg, speciellt om
denna har en koncentration i tiden när förhållandena på vägen är ogynnsamma. En omfattande
timmertransport under tjällossningsperioden kan verka förödande på en grusväg för en lång
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tid framåt, och i värsta fall ge bestående skador som kräver stora underhållsåtgärder för att
återställa vägen i farbart skick (Isemo och Johansson, 1976).

5.1.3 Fordonshastighet

Denna faktor påverkar naturligtvis vägen mer ju högre hastighet trafiken färdas med. Det är
främst under torrperioder när det dammar som värst som denna faktor spelar in. Naturligtvis
verkar den förödande även under tjällossning om hastigheten är alldeles för hög. Man måste
lita på den enskilde individens omdöme att de håller hastighetsbegränsningarna även om
vägen är fin på sommaren, i övrigt kan man inte göra så mycket mer än att sänka
hastighetsbegränsningen om det är nödvändigt.

5.2 Damm

När det gäller materialförluster är dammbindningen en betydande faktor (Hubendick, 1969).
De finaste kornstorlekarna i grusslitlagret virvlas upp av vinddraget från passerande fordon
till dammoln som driver ut åt sidorna och försvinner från vägen. En fart av 100 km/h
motsvarar en vindhastighet av ca 28 m/s. Det motsvarar ungefär vindhastigheten i en orkan.
Luftrörelsen blir tillräckligt stor för att lösgöra och föra bort en mängd fint stoff från
vägbanan. Under stark trafik blir det så småningom betydande mängder material som på detta
sätt försvinner. På liknande sätt försvinner det fint material även genom vanlig blåst. Detta är
vanligt i kusttrakter och slättlandskap (Alzubaidi, 1999).

Dammängden som försvinner till luften beror på följande faktorer:
• Lufthastighet nära vägytan
• Antal fordon
• Slitlagrets sammansättning
• Bundenhet
• Klimat

Dessa faktorer förklaras enligt Alzubaidi, (1999) i korthet nedan.

5.2.1 Lufthastigheten

Lufthastigheten nära vägytan är proportionell mot fordonshastigheten och beror även av
fordonstypen. Fordonshastigheten påverkar både dammängd och dammspridningen från
vägen. Högre hastigheter medför naturligtvis att en högre dammängd försvinner från vägen.
Fordonstypen påverkar på så sätt att långa fordon med flera hjul orsakar mera damm.

5.2.2 Antal fordon

Högre antal fordon medför större dammängder.

5.2.3 Slitlagrets sammansättning

Slitlagersammansättningen inverkar dels genom att tunga partiklar har svårare att
transporteras än lättare partiklar dvs. finkornigt slitlager dammar mera, dels genom att
bundenheten beror på sammansättningen.
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5.2.4 Bundenhet

Bundenheten beror på hur packat slitlagret är, kohesionen mellan partiklarna i slitlagret och
beständigheten hos materialet i slitlagret.

5.2.5 Klimat

Klimatet inverkar genom att en del effekter av dammbindningsmedel är starkt beroende av
fuktighet, det gäller exempelvis hygroskopiska salter. Fuktigheten varierar beroende av regn
och avdunstning. Med avseende på netto regnmängd och temperatur kan en indelning ske i
olika klimatzoner.

5.3 Otillräcklig dränering

5.3.1 Diken

Enligt Hubendick (1969) är dikena vägens viktigaste del. Finns det inte diken har vattnet
ingenstans att ta vägen vilket leder till att vatten-överskott bildas i vägkroppen och den får då
inte den bärighet den måste ha. Hubendick (1969) konstaterar att, ett dike fyller flera viktiga
funktioner.
• Att avleda vatten som rinner av från vägbanan. För det ändamålet behövs det varken

något särskilt stort eller djupt dike. Genom vägens tvärfall avleds vatten från vägytan.
• Att leda bort vatten från vägens omgivning vilket annars skulle rinna ut på vägen. Oftast

kommer det mera vatten från terrängen vid sidan av vägen än från själva vägen. Detta gör
att diket måste ha en viss dimension. Skall vattnet ledas långa sträckor utefter vägen
måste diket göras större. Vatten från den intilliggande terrängen och vatten som rinner ner
från vägbanan avleds oftast med ett öppet dike.

• Att dränera vägkroppen. Detta kan göras med ett öppet eller täckt dike. Ju djupare dikets
botten ligger desto bättre blir vägkroppen dränerad. I tjälkänslig eller tjälfarlig terräng är
det ytterst viktigt att vägkroppen dräneras ordentligt. Får dikena förfalla kan detta bli den
direkta orsaken till ytterst svåra tjälskador i vägen under tjällossningen. I vägen finns
vatten i flera former och man kan inte genom att dika dränera bort allt vatten. Vatten som
är bundet kring materialpartiklarna i vägen kan ej påverkas nämnvärt.

5.3.2 Vägtrummor

Vägtrummorna spelar en viktig roll för att avvattning och dränering skall fungera. De,
speciellt in- och utlopp, kan slamma igen eller blockeras i samband med snösmältning,
dikesrensning, buskröjning eller avverkningsarbete. I värsta fall kan vägkroppen helt spolas
sönder (Alzubaidi, 1999)

5.4 Tjäle

Materialet i undergrunden och vägkroppen är av betydelse för underhållets storlek. En
vägkropp med t.ex. tjälfarligt material i undergrunden, som samtidigt har dåliga
dräneringsförhållanden eller ligger nära grundvattenytan utsätts för mycket större
påfrestningar än en relativt torr väg byggd på en sandås. Skadorna sker i form av uppfrysning,
ytuppmjukning vid tjällossning samt erodering av rinnande vatten (Isemo och Johansson,
1976). Tjälens skadeverkan kan indelas i tjällyftning, ytuppmjukning, tjälskott och
stenuppfrysning.
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5.4.1 Tjällyftning

Enligt Knutsson (1981) beror tjällyftningen framförallt på att vattentillskott sugs upp till
frysfronten eller tjälningszonen och vattnet fryser till islinser. Det sker sedan en isanrikning
som bildar tunna isskikt, i följd under varandra, så länge en temperaturgradient verkar i
jorden. Dessa islager kan vara av mycket växlande storlek, från knappt synliga små skikt till
flera centimeter- eller decimetertjocka islager. Tjockleken är beroende av en mängd faktorer
bl.a. vattentillgång, jordart och temperaturgradient. Betydelsen av att vägkroppen är väl
dränerad inses då islinsernas tjocklek är direkt beroende av tillgången på vatten. De mest
tjälkänsliga jordarterna är silt och finkorniga moräner.

5.4.2 Ytuppmjukning

Den typiska ytuppmjukningen inträffar i början av tjällossningen särskilt i samband med regn
eller smältvatten. Tjälen hindrar dräneringen av vägkroppen, så att denna får ett överskott på
vatten i de översta lagren. Normalt får detta inga allvarliga konsekvenser om diken och
trummor är i ordning och om man kan undvika att belasta vägen med tung trafik tills den
torkat upp. Djupa spår efter tunga fordon kan ytterligare försämra dräneringen och därmed
fördröja upptorkningen. Vägbanan blir då lös, spårig, och får dålig bärighet (Alzubaidi, 1999).

5.4.3 Tjälskott

På våren när tjälen går ur marken smälter isskikten i vägkroppen. Är isskikten tjocka kommer
mycket vatten att frigöras. Vägen förlorar sin bärighet och brister. Tjälskott uppstår på djupet
i vägkroppen när tung trafik ”pumpar” upp vatten och finare material genom vägkroppen till
ytan i eruptionsliknande uppstötningar. Tjälskotten uppstår i allmänhet sent i tjällossningen på
de mest tjälkänsliga jordarna.

5.4.4 Stenuppfrysning

Sten- och blockuppfrysning beror på flera faktorer som t.ex. förekomsten av sten i
vägkroppen och i undergrunden, undergrundens tjälfarlighet, grundvattenytans läge och
temperaturens växlingar under vintern.

Alzubaidi (1999) beskriver förloppet som leder till uppträngning av sten i ytlagret. När det
blir tjäle i marken bildas ett islager runt stenen. Volymökningen, som sker när vatten fryser
till is, trycker upp stenen. Vid tjällossningen smälter isen och håligheten kring stenen fylls
med fina partiklar, som hindrar stenen att återta sitt ursprungliga läge.
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5.5 Spårbildning

Spårbildning beskrivs som tvärgående ojämnheter som orsakats av fordonstrafik. Spårens
form och karaktär varierar beroende på vad som orsakat spårbildningen. Spårbildningen beror
på deformation i vägkroppen. Deformationerna kan uppstå i undergrund, slitlager eller
bärlager.

Dålig bärighet hos undergrund leder till permanenta deformationer i underlaget, se figur 5.1.

Figur 5.1 Bärighetsberoende deformationer (fritt ur Ferry, 1986)

Plastiska deformationer gör att bärlagret och slitlagret kan skjutas åt sidan. Detta gör att
lagren höjer sig utanför spåret, se figur 5.2.

Figur 5.2 Plastiska deformationer (fritt ur Ferry, 1986)

Efterpackning samt grusflyttning kan ske i själva slitlagret till följd av trafiklasten,
se figur 5.3.

Figur 5.3 Bristfälligt slitlager (fritt ur Ferry, 1986)
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Hubendick (1969) anger att spårbildningen orsakar obehag för trafiken genom att däcken hålls
kvar i spåret. Spåren orsakar också ansamling av vatten som leder till andra skador.
Spårbildningen största uppkomst sker av den tunga trafik som sker på vägen men nämnda
problemet ovan ger största obehaget för personbilstrafiken.

5.6 Grusslitlager

För grusvägarnas beständighet har slitlagrets materialegenskaper särskilt stor betydelse. Det är
främst sammansättningen av slitlagret som bestämmer egenskaperna. Egenskaperna varierar
naturligtvis med kvalitén på de bergarter eller det naturgrus som grusslitlagret är uppbyggt av.
Skiffriga bergarter är inte att föredra. Kornformen har också en viss betydelse. Det största
problemet är enligt VÄG 94 (1994) trots allt att ha rätt kornstorleksfördelning. Det finns inte
många grusvägar i Sverige som uppfyller detta krav fastän det är av hög vikt för vägens
beständighet. Slitlagret måste ha en speciell kornstorleksfördelning. Det består av partiklar av
olika storlekar. Den största kornstorlek som används till grusslitlagret bör inte överstiga 20
mm.

I grusslitlagersammanhang är det önskvärt att kornstorleksfördelningen är sådan att lagret får
minsta möjliga hålrum. Kornstorleksfördelningen påverkar skrymmdensitet och hålrumshalt
som i sin tur påverkar både de elastiska och plastiska egenskaperna. Slitlagret måste anpassas
efter väsentligen två önskemål. Dels full bärighet vid vattenövermättning och dels en
kornstorleksfördelning i ytan, som ger största möjliga bundenhet vid torka och som dessutom
tillåter effektiv mekanisk ytutjämning i form av hyvling (Beskow, 1934).

Hur slitlagergrusets kornstorleksfördelning bör vara och vilka krav som
kornstorleksfördelning bör uppfylla är beroende av följande sju moment.

• Bärighet
• Nötningsbeständighet
• Kombination av kraven på bärighet och nötningsbeständighet
• Finmaterial
• Bindjordens egenskaper
• Förändring av den ursprungliga kornstorleksfördelningen
• Samband mellan kornstorleksfördelning och underhållskostnader

5.6.1 Bärighet

Bärigheten för grusvägar är särskilt viktig vid vattenövermättningen. Med bärighet avses i
detta sammanhang själva slitlagrets motståndsförmåga mot tryck, vilken främst är beroende
av slitlagrets kornstorleksfördelning, packningsgrad samt vattenkvot.
Alzubaidi (1999) refererar till Beskow (1934) som förklarar att påkänningen på en väg är
störst i ytan, omedelbart under hjulens anliggningsyta, men avtar nedåt på grund av
tryckspridningen. Deformationer är normalt lokaliserade till ytan. Härtill bidrar även den
omständigheten, att uppmjukningen genom regn eller snösmältvatten börjar och blir störst i
ytan. Beskow (1940) sammanfattar de praktiska slutsatserna och anger att med hänsyn till
bärigheten bör mängden av grovt material i vägbanan ökas. Mest verkningsfullt är material
grövre än 4 mm. Fina gruspartiklar och mer sand får däremot betydligt mindre effekt. Endast
om vägbanan är starkt lerig kan en mindre tillsats av fingrus och sand tillsammans med det
grova materialet vara behövlig.
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5.6.2 Nötningsbeständighet

Beskow (1934) anser att de krav som en vägbana ur denna synpunkt bör uppfylla är
dammfrihet och jämnhet.
Dammfrihet kan uppnås genom att vägbanan inte innehåller några partiklar av den storlek
som bildar damm eller också genom att dessa partiklar hålls bundna och inte kan rivas loss av
trafiken.
Jämnheten hos en vägbana störs framförallt av korrugering. Den största orsaken till
korrugering är att materialet i vägbanan antingen från början är löst eller rives loss av trafiken
och detta lösa material fördelas i vågor över vägen.
Beskow (1940) anger att för de flesta vägar, och särskilt de mera trafikerade, är inte
bärigheten utan motståndskraften mot korrugering avgörande. Det är värt att notera att
trafiken idag är helt annan än 1940. Det är framför allt en mycket större del tung trafik som
idag färdas längs våra vägar.

5.6.3 Kombination av kraven på bärighet och nötningsbeständighet

Kombinationen av dessa två faktorer kan enligt Beskow (1934) delvis täcka varandra i en
gemensam zon, där kornstorleksfördelningen uppfyller såväl kravet på bärighet vid
vattenövermättnad som kravet på en väl bunden, mot korrugering motståndskraftig yta. Det
grus vars kornfördelningskurva faller inom denna zon, kan enligt Beskow betecknas som det
ideala väggruset eller s.k. universalgrus. En något nyare studie för en s.k. idealgrusbana har
utförts av Höbeda (1978). Han säger att en idealgrusbana bör innehålla ungefär 60 % grovt
material, material större än 4 mm, 25 % material mellan 4 och 0,125 mm och 15 % fint
material. Idealgruskurvan som gäller idag enligt VÄG 94 finns under kapitlet tekniska krav.

5.6.4 Finmaterial

Finjord är ett sammanfattande namn på mineraljordsfraktionerna silt och lera, dvs. material
som är mindre än 0,063 mm tidigare 0,075 mm (VÄG 94).
Finmaterialet i slitlagret måste också ha en viss vattenkvot för att ge slitlagret önskad kvalité.
Vid alltför låg vattenkvot efter en torr period blir det sprött och det börjar uppträda sprickor i
slitlagret vilket leder till ökad vattengenomsläpplighet. Partiklarna släpper och kastas ut till
vägkanterna av trafiken. Bindjorden kan damma bort. Vid alltför hög vattenkvot går däremot
kohesionen förlorad i slitlagret och leran börjar verka som smörjmedel med bärighetsproblem
som följd (Höbeda, 1978).

5.6.5 Bindjordens egenskaper

Det finns ingen klar definition av ordet ”bindjord”, men det kan definieras som material
passerande 0,425 mm maskvidd.
Bindjordens uppgift i slitlagret är att fungera som filler och minska hålrummen, ge kohesion
åt stenskelettet, dvs. verka som bindemedel. Nedbrytningen i grusslitlagret minskar påtagligt
om en viss kohesion föreligger så att gruspartiklarna binds mekaniskt och inte omlagras under
trafikens inverkan. En annan uppgift hos bindjorden är att täta slitlagret mot nederbörd och
förhindra uppmjukning (Höbeda, 1978). Han anger vidare att lera utgör det vanligaste
bindemedlet i grusvägbanor men dess stora svaghet är vattenkänsligheten. Slitlagret måste
vara fuktigt, men ej vattenmättat för att binda finmaterialet och hålla lerbeståndsdelarna vid
lämplig konsistens för god kohesion. Enligt Höbeda är även morän med hög lerhalt lämplig
som bindmaterial i slitlager medan morän med hög halt av finmo och mjäla (silt) bör undvikas
i synnerhet vid väg behandlad med salt eller annat bindemedel.
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5.6.6 Förändring av den ursprungliga sammansättningen

Enligt Beskow (1934) förändras den ursprungliga sammansättningen hos grusslitlagret med
tiden genom följande tre faktorer:
1. Bortförande av material
2. Sönderdelning av befintligt material
3. Tillförsel av ett nytt material

5.6.7 Samband mellan kornstorleksfördelningen och underhållskostnader

I Höbeda (1978) är sambandet mellan slitlagergrusets kornstorleksfördelning och
underhållskostnaderna studerat. Resultaten visar att en tendens till minskat hyvlingsarbete
erhölls ju större likhet med idealgruset de studerade slitlagren hade. Dessutom visar resultaten
en tendens till att erforderliga saltkvantiteter som måste tillsättas blir lägre om slitlagren
närmar sig idealgruset.
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Kapitel 6

6. TEKNISKA KRAV PÅ GRUSVÄGAR I SVERIGE

Vägverkets tekniska krav på grusvägar bestäms utifrån:
• ”VÄG 94” (1994) och tidigare allmänna tekniska beskrivningar
• ”Regler för underhåll och drift” (Fredriksson, 1990)
• Vägverkets metodbeskrivning, ”Bedömning av grusväglag, funktionella egenskaper

(106:1996)” (ersätter 106:1990)

6.1 Krav enligt ”VÄG 94”

I ”VÄG 94” gäller de flesta krav vid nybyggnad men vissa krav är även tillämpliga för
underhållsåtgärder. Tekniska krav för grusvägar finns i kapitel 1, 3 och 5.

6.1.1 Krav i kapitel 1

I ”VÄG 94” påpekas att grusöverbyggnad kan användas vid ÅDTt<250 eller vid enklare
tillfälliga trafiklösningar och vid mycket låga trafikbelastningar. Grusöverbyggnad enligt
”VÄG 94” är inte avsedd att senare förses med bundna beläggningar.
I kapitel 1 finns krav på livslängd, tillåten trafik, tillåten ojämnhet i längdled, tvärfall och
tillåten tjällyftning.

6.1.1.1 Krav på livslängd

Enligt ”VÄG 94” ska konstruktionen utformas så att underbyggnaden får en teknisk livslängd
på minst 40 år och trummor i grusvägar en teknisk livslängd på minst 20 år.

6.1.1.2 Krav på tillåten trafik

I VÄG 94 står det att belagda vägar, parkeringsytor, rastplatser och grusvägar ska oberoende
av årstid kunna trafikeras av fordon med 11,5 tons axellast och 19 tons boggilast.

6.1.1.3 Krav på jämnhet, tvärfall och tjällyftning

Jämnhetskraven i ”VÄG 94” gäller då vägen är nybyggd och öppnas för trafik, men är mest
intressant när vägen varit trafikerad ett par år.
Riktvärdet för tvärfall på en grusväg är 3 % enligt ”VÄG 94”. Vägbanan ska utföras så att
tvärfallet inte avviker oacceptabelt från angivet riktvärde. Acceptansintervallet vid
trafikpåsläpp tillåter en standardavvikelse, s ≤ 0,45.
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Grusvägar bör enligt ”VÄG 94”  konstrueras så att tjällyftningen under medelvintern inte
överstiger 160 mm.

6.1.2 Krav i kapitel 3

I kapitel 3 VÄG 94 ”Konstruktiv utformning av överbyggnad” klassificeras grusvägar som
vägar med flexibel överbyggnad. Uppifrån räknat består konstruktionen av grusslitlager,
obundet bärlager, eventuellt förstärkningslager och skyddslager.
Dimensionering med hänsyn till bärighet ska regleras med tjocklek på förstärkningslager och
dimensionering med hänsyn till tjällyftning regleras med skyddslager eller förstärkningslager.
Det översta skiktet, grusslitlagret, skall motstå trafik och klimat medan det obundna bärlagret
har som främsta uppgift att fördela belastningen till förstärkningslagret och eventuellt
skyddslager och vidare ned i undergrunden.

6.1.3 Krav i kapitel 5

I kapitel 5 ”Obundna överbyggnadslager” anges dels krav på materialet och dels på utförande
för grusslitlager, bärlager, förstärkningslager och eventuellt skyddslager. Här kommer enbart
kravet på materialen att tas upp pga. att utförande är av intresse när man studerar metoder vid
drift och underhåll som inte ingår i denna rapport.

6.1.3.1 Krav på grusslitlagermaterialet

Materialet till grusslitlagret ska ha ett kulkvarnsvärde mellan 9-30. Organisk halt får vara
högst 2 viktprocent. Kornstorleksfördelningen för grusslitlager ska uppfylla kraven enligt
tabell 6.1 och figur 6.1. Lerhalten (0,002/0,075) ska vara 10-30 viktprocent. Andel okrossat
material >8 mm ska vara <50 viktprocent.

Tabell 6.1 Grusslitlager, krav på kornstorleksfördelning (VÄG 94, 1994)
Sikt mm 0,063* 0,075 0,25 1,0 4,0 8,0 16 22,4 31,5
Max % (15) 16 23 34 57 77 99 - -
Min % (10) 10 13 20 35 55 85 98 100

* Sikt 0,063 och dess värde är alternativ till sikt 0,075 mm

Figur 6.1 Grusslitlager, krav på kornstorleksfördelning (VÄG 94, 1994)
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6.1.3.2 Krav på bärlagermaterialet

Bärlager för grusvägar är sammansatt för att uppfylla krav både på bärighet och fukthållande
egenskaper. Bästa resultat uppnås om materialet framställs av morän eller en blandning av
morän och bergkross. Halt (0,002/0,075 ) bör vara 10-30 viktprocent. Organisk halt får vara
högst 2 viktprocent. Kulkvarnsvärde ≤ 30. Kornstorleksfördelningen på material utlagt på
vägen ska uppfylla kraven enligt tabell 6.2 och figur 6.2. Största stenstorlek får inte överstiga
halva lagertjockleken. Andel okrossat material >16 mm ska vara <50 viktprocent.

Tabell 6.2 Bärlager till grusvägar, krav på kornstorleksfördelning (VÄG 94, 1994)
Sikt mm 0,063* 0,075 0,25 1,0 4,0 16 22,4 31,5 45
Max % (11) 12 17 29 49 82 99 - -
Min % (6) 6 8 14 24 46 57 68 98

* Sikt 0,063 och dess värde är alternativ till sikt 0,075 mm

Figur 6.2 Bärlager till grusvägar, krav på kornstorleksfördelning (VÄG 94, 1994)



Kapitel 6 – Tekniska krav på grusvägar i Sverige

Examensarbete, Luleå tekniska universitet, 2000 27

6.1.3.3 Krav på förstärkningslagermaterialet

Vid leverans får kulkvarnsvärdet inte överstiga 30. Halt (0,002/0,075) bör vara 10-30
viktprocent. Organisk halt får vara högst 2 viktprocent. Kornstorleksfördelningen på utlagt
förstärkningslager ska uppfylla kraven enligt tabell 6.3 och figur 6.3. Största stenstorlek får
inte överstiga halva lagertjockleken. Om provresultaten ligger inom ramen eller mycket nära
någon av kravgränserna, bör provtagningsfrekvensen ökas.

Tabell 6.3 Förstärkningslager till grusvägar, krav på kornstorleksfördelning (VÄG 94, 1994)
Sikt mm 0,063* 0,075 0,25 1,0 4,0 16 31,5 90
Max % (11) 12 17 29 49 82 99 -
Min % (6) 6 8 14 24 46 60 98

* Sikt 0,063 och dess värde är alternativ till sikt 0,075 mm

Figur 6.3 Förstärkningslager till grusvägar, krav på kornstorleksfördelning (VÄG 94, 1994)

6.1.3.4 Krav på skyddslager

Skyddslager till grusvägar bör vara sammansatt så att de fukthållande egenskaperna
vidmakthålls. Skyddslager ska utgöras av icke tjällyftande friktionsjord där antingen halt
(0,075/16) underskrider 12 viktprocent eller kapillariteten underskrider 1 m. Alternativt ska
kornstorleksfördelningen uppfylla kraven för förstärkningslager enligt tabell 6.3 och figur 6.3.
Organisk halt får vid leverans vara högst 2 viktprocent.
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6.2 Krav enligt ”Regler för underhåll och drift”

Vägverkets krav vid drift och underhåll när det gäller de tre standardklasserna A, B och C
anges i ”Regler för underhåll och drift” (Fredriksson, 1990).

6.2.1 Kraven på de tre standardklasserna

Kraven på de tre standardklasserna i ”Regler för underhåll och drift” är:

6.2.1.1 Standardklass A (ÅDTt ≥125)

Jämnhet och bundenhet bör minst motsvara förhållandena enligt tillståndsklass 2, VV
Metodbeskrivning 106, ”Bedömning av grusväglag”. Förhållanden enligt tillståndsklass 3 kan
förekomma, men under högst 3 arbetsdagar i följd. Tillståndsklasser redovisas i avsnitt 6.3
under rubriken ”Tillståndsbedömning enligt VVMB 106”.

6.2.1.2 Standardklass B (ÅDTt 50-124)

Jämnhet och bundenhet bör minst motsvara förhållanden enligt tillståndsklass 2, VV
Metodbeskrivning 106, ”Bedömning av grusväglag”. Förhållanden enligt tillståndsklass 3 kan
förekomma, men under högst 7 arbetsdagar i följd.

6.2.1.3 Standardklass C (ÅDTt <50)

Jämnhet och bundenhet bör minst motsvara förhållanden enligt tillståndsklass 2, VV
Metodbeskrivning 106, ”Bedömning av grusväglag”. Bundenhet enligt tillståndsklass 3 kan
förekomma på vägavsnitt där randbebyggelse saknas. Även i övrigt kan förhållanden enligt
tillståndsklass 3 förekomma, men under högst 7 arbetsdagar i följd.

Randbebyggelse definieras som område där det finns 6 lägenheter/hus inom 500 m längs
vägen. Avståndet mellan lägenhet/hus och vägkant ska vara mindre än 100 m.

6.3 Tillståndsbedömning enligt ”VVMB 106”

År 1990 kom det nuvarande systemet där de tre faktorerna, jämnhet, bundenhet och
dammningsbenägenhet tryckts ihop till två faktorer jämnhet och bundenhet.
Bedömning av grusväglag sker enligt Vägverkets Metodbeskrivning 106:1996, ”Bedömning
av grusväglag, funktionella egenskaper” som förkortas MB 106. Metodbeskrivning 106:1996
ersätter metodbeskrivning 106:1990.
En grusväg indelas i sträckor, som genom jämförelse med fotografier bedöms tillhöra en viss
tillståndsklass. Vid besiktning bedöms en 100-metersträcka i taget med avseende på dels
jämnhet, dels bundenhet. Den lägsta tillståndsklass, som minst 10 m av sträckan befinner sig
i, anses gälla för hela 100-metersträckan.
Bedömning enligt denna metod utförs inte under tjälade förhållanden utan bara under
barmarksperioden (maj-oktober). Under övrig tid utförs besiktningar i sådan omfattning att
tillståndsutveckling med god säkerhet kan följas. Det finns ett förslag på att ändra denna
bedömning så att den även skall gälla under den tjälade perioden.
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6.3.1 Tillståndsklasser enligt ”VVMB 106”

Grusvägars tillstånd med avseende på jämnhet och bundenhet kategoriseras i tre klasser, god,
godtagbar och låg.

6.3.1.1 Tillståndsklass med avseende på jämnhet

Klass 1, god

Vägens yta har nödvändigt tvärfall och är jämn och fast. Enstaka gropar kan förekomma, se
figur 6.4.

Figur 6.4 God jämnhet

Klass 2, godtagbar

Vägens yta har i stort nödvändigt tvärfall och är till största delen jämn och fast. Gropar och
ojämnheter förekommer på vissa avsnitt, se figur 6.5.

Figur 6.5 Godtagbar jämnhet
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Klass 3, låg

Vägbanan har dåligt tvärfall eller är deformerad i tvärled. Stora delar av ytan är ojämn p.g.a.
gropar och korrugeringar, se figur 6.6.

Figur 6.6 Låg jämnhet

6.3.1.2 Tillståndsklass med avseende på bundenhet

Klass 1, god

Löst grus på vägbanan förekommer i ringa omfattning. Inget damm rörs upp, se figur 6.7.

Figur 6.7 God bundenhet
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Klass 2, godtagbar

Löst grus förekommer i mindre omfattning på vägbanan och i mindre vallar längs
vägkanterna. Mindre dammoln uppstår längs vägen, se figur 6.8.

Figur 6.8 Godtagbar bundenhet

Klass 3, låg

Löst grus förekommer i stor omfattning över hela vägbanan och i utpräglade vallar längs
vägkanterna. Utpräglade dammoln uppstår längs större delen av vägen, se figur 6.9.

Figur 6.9 Låg bundenhet

6.4 Andra krav vid drift och underhåll

Det finns naturligtvis en rad andra krav som gäller för grusvägnätet i Sverige, bl.a. krav som
ställs på grundpaketen för drift och underhåll i de olika regionerna. Dessa krav finns skrivna i
funktions- och standardbeskrivningar, FSB, och varierar något mellan de olika områdena.
Dessa krav gäller bl.a. avvattning, tvärfall, hinderfrihet, framkomlighet, jämnhet och
bundenhet. Jag kommer inte att beröra dessa krav utan hänvisar istället till funktions- och
standardbeskrivningar inom respektive regioner om djupare intresse finns.
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Kapitel 7

7. FÖRDELNINGSMODELL

Data till tabellerna i detta kapitel har erhållits från Vägverkets vägdatabank (VDB) utom
tabell 7.4 som erhållits från trafikinformationscentralen. Figurerna har erhållits från en icke
färdig remissutgåva varför jag inte kan hänvisa till en konkret källa. Datakörningen
genomfördes i februari 2000, utom för tabell 7.4 som genomfördes i mars 2000.

7.1 Fördelningsmodellens innehåll kortfattat

På Vägverket Region Norr finns 12 st. beställarombud. Varje beställarombud har ansvaret för
ett område, som inkluderar ett eller flera driftområden se tabell 7.1. Dessa områden består till
viss del av grusvägar, totalt ca 680 mil i hela regionen. Dessa vägar kostar pengar för såväl
drift som underhåll. Detta är pengar som ska fördelas från regionen och ut till de olika
beställarombuden. En viss del av pengarna fördelas enligt anbuden som är lämnade vid
upphandlingen av entreprenörer på de olika driftområdena. Dessa pengar kan i huvudsak
relateras till driftåtgärder som dammbindning, hyvling och andra kontinuerliga åtgärder. En
annan del av pengarna går till vinterväghållning. Dessa fördelas också genom anbuden och
bygger på en normalvinter gällande snömängder och kan därför regleras vid årets slut
beroende på hur vintern har varit. Underhåll och upprustning som ska leda till förbättring av
grusvägarna som sker under barmarksäsongen är också pengar som ska fördelas. För detta
ändamål finns ingen modell utan all fördelning sker idag enligt bedömningar av ett behov som
utförs av beställarombuden och lämnas in till en fördelningsansvarig som fördelar pengarna
utifrån detta. Jag har för detta ändamål tagit fram en modell som kan användas som verktyg
vid fördelningen. Denna modell bygger på tre olika faktorer, ÅDT fordon, ÅDT lastbilar och
tjälnedsättningar. Alla dessa faktorer är i sin tur relaterade till väglängder i modellen. Jag har i
modellen, som ett alternativ, lämnat öppen en bedömningsdel där jag gett förslag på två olika
faktorer, dräneringsförhållanden och behov av förstärkning som bör beaktas särskilt mycket
vid bedömningen. Anledningen till att jag valt att beakta just dessa två faktorer vid
bedömningen är att dessa är tunga kostnader vid upprustning av en grusväg.
Dräneringsförhållandena går dessutom att hänföra till de flesta problem som råder på en
grusväg, t.ex. bärighetsproblem, ytuppmjukning, tjällyftning mm. De tre förstnämnda
faktorerna ÅDT fordon, ÅDT lastbilar och tjälnedsättningar har jag valt för att detta är
statistik som idag finns uppdaterade och förhållandevis lätt kan tas fram vid behov. Det
medför att man i modellen inte behöver ta hänsyn till subjektiva bedömningar som kan variera
ganska kraftigt beroende på vem som utför dessa. Modellen är trots allt bara ett förslag som
kan förändras och omarbetas, men ändå ett steg i rätt riktning mot en rättvisare fördelning av
pengar till grusvägnätet. I denna del av rapporten har jag förklarat modellens olika delar steg
för steg med förklarande text.
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Tabell 7.1  Varje beställarombuds antal driftområden och totala väglängd sammanfattat som
beställarombudsområde
Beställarombud Beställarombuds

områden
Driftområden Grusväglängder

(km)
Karl Thyni Område 1 Kiruna, Pajala, Karesuando 262
Kjell Johansson Område 2 Gällivare, Jokkmokk 477
Alf Granvik Område 3 Överkalix, Övertorneå, Kalix 670
Charlotta Wikman Område 4 Arjeplog, Arvidsjaur 872
Anders Sundin Område 5 Storuman väst och öst 771
Jan Nordqvist Område 6 Boden, Luleå 538
Lennart Ageholm Område 7 Piteå 295
Leif Byström Område 8 Norsjö, Skellefteå 562
Jonny Holmgren Område 9 Lycksele 543
Tommy Markström Område 10 Vilhelmina, Åsele 674
Lennart Andersson Område 11 Lövånger, Vindeln 733
SO Robertsson Område 12 Bjurholm, Umeå 371

                                   Totalt: 6768

7.2 Tidigare använda fördelningsmodeller

När jag påbörjade arbetet med att ta fram en fördelningsmodell började jag med att undersöka
hur modellerna som man använder i dagsläget ser ut. Det visade sig inte vara speciellt
utförliga och entydiga modeller. De byggde på att varje beställarombud utförde en bedömning
över hur behovet såg ut i stort på områdena. Detta hade den fördelningsansvarige som grund
tillsammans med totala längden grusväg som fanns på varje driftområde. En bedömning låter
väl i och för sig bra men problemet idag är att den sker vid skrivborden och bygger enbart på
erfarenhet och därför kan variera en aning mellan områdena. Jag insåg då att behovet av en
modell eller åtminstone en sorts rekommendation var väldigt stort. Med denna
bakgrundsinformation började jag bena i vad som borde finnas med i en fördelningsmodell
med utgångspunkten att den skulle vara enkel och lättanvänd. Efter lite efterforskningar kom
jag fram till att den skulle vara uppdelad i två delar. En del som bygger på statistik för att få
den så entydig som möjligt oberoende av den mänskliga faktorn. Men för att inte lämna
erfarenhet och yrkesskicklighet till ödet bestämde jag att även en bedömningsdel skulle
utarbetas. Denna bedömningsdel skulle dock vara mer styrd än tidigare så att man åtminstone
bedömde likadana skador och åtgärder.

7.3 Fördelningsmodellens första del – statistik

Den första delen skulle som jag tidigare sagt bygga på statistik. Men de faktorer som man tar
med måste ju dessutom i första hand vara betydelsefulla för en grusvägs underhåll. I samråd
med Sixten Norberg och Åke Gustafsson på Vägverket Region Norr kom vi fram till att antal
fordon som färdas längs en grusväg är en av de viktigaste faktorerna för hur vägen slits och
kanske framförallt hur den bör se ut. En annan viktig faktor att ha i beaktning, speciellt under
tjällossningen, är andelen tung trafik. Det finns främst två orsaker till att man bör ha med
denna faktor. Först och främst så tar vägen naturligtvis mer stryk om tunga lastbilar färdas
längs vägen i jämförelse med vanliga personbilar. Den andra orsaken till att man bör få med
tung trafik i fördelningen är att det ur samhällsekonomisk synpunkt är väldigt viktigt.
Skogsnäringen kan om vägarna är nedsatta, bli tvingade att åka enorma omvägar för att
transportera virket vilket i längden medför kännbart ökade transportkostnader. Till sist måste
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även längden grusväg på varje driftområde tas hänsyn till vid fördelningen. Med detta i
bagaget började jag undersöka vad som gick att få ut från Vägverkets vägdatabank. Det visade
sig att trafikmängder gick att få ut i de flesta former och kombinationer. Jag valde att i min
sökning kombinera antal fordon med trafikerad väglängd och dessutom antal lastbilar med
trafikerad väglängd på varje driftområde för att på så sätt täcka in de tidigare nämnda
faktorerna sånär som på tjälnedsatta vägar. För att få information om tjälnedsättning tog jag
kontakt med Vägverkets trafikinformationscentral. Där kunde man få information om antal
dygn och antal kilometer nedsatta vägar per driftområde i Regionen.
När jag nu visste vilken information och statistik som gick att få så bestämde jag mig för att ta
med följande faktorer i modellens första del:

• ÅDT fordon
• ÅDT lastbilar
• Tjälnedsättning

Dessutom bygger statistiken i modellen på att dessa tre faktorer kombineras med längden
grusväg på varje driftområde som en fjärde faktor, vilket framgår tydligare i tabell 7.2-7.4.

7.3.1 ÅDT fordon

ÅDT fordon är ett mått på hur många fordon som passerar ett speciellt utvalt vägavsnitt på ett
dygn under ett år. Detta är av största vikt för en grusväg vad gäller kvalitén samt slitage under
lång tid. Jag har tittat på hur många bilar som trafikerar en viss längd av grusvägnätet på varje
driftområde och sammanställt detta till varje beställarombudsområde i Region Norr se tabell
7.2. Klasserna är framtagna så att lika stor del ligger över acceptabel medeltrafik som under
densamma.

Tabell 7.2  Väglängd (km) som trafikeras av antal fordon uppdelat i 3 klasser på varje
beställarombudsområde (område 1-12 enl. tab. 7.1)
Klass 0-24 fordon

(km)
25-99 fordon

(km)
≥≥  100 fordon

(km)
Område 1 5 213 45
Område 2 94 327 55
Område 3 70 548 50
Område 4 195 611 65
Område 5 117 575 79
Område 6 27 393 117
Område 7 62 176 58
Område 8 79 384 100
Område 9 160 266 118
Område 10 144 449 80
Område 11 88 472 172
Område 12 19 233 121
Totalt 1060 4647 1060

Sammanställningen enligt tabellen ovan kan variera något från år till år eftersom man kan bli
tvungen att uppdatera sig med ny statistik med jämna mellanrum. När denna sammanställning
är utförd så måste man ta ställning till hur många procent av totala summan som ska fördelas
m.h.t. ÅDT fordon. Efter att ha undersökt säkerheten i statistiken samt jämfört för- och
nackdelar i denna faktor gentemot de andra faktorerna som är med i modellen, kom jag fram
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till att vikta ÅDT fordon högt. Mitt förslag är att 25 % ska fördelas m.h.t. ÅDT fordon men
dessa procenttal kan naturligtvis ändras beroende på hur mycket man tycker att varje faktor
inverkar på vägens kvalité. Dessa 25 % är en stor del men ändå rimligt eftersom ÅDT fordon
visar vilka vägar som trafikeras mest och därför bör hålla hög standard och även underhållas
eftersom de mest trafikerade vägarna rimligen också slits mest. Det är även ur
trafiksäkerhetssynpunkt viktigt att de mest trafikerade vägarna håller en hyfsad standard.
Till sist ska pengarna fördelas vilket går till på följande sätt för ÅDT fordon:

Räkna ut en kilometerkostnad utifrån procentsatsen för ÅDT som är 25 % av den totala
fördelningssumman och dividera med totala grusväglängden 6767 km enligt tabell 7.2.
Utifrån klasserna i tabell 7.2 ska man sedan bestämma hur mycket man vill vikta extremfallen
0-24 och ≥100 fordon vid fördelningen. Mitt förslag är följande:

Väglängd som trafikeras med 0-24 fordon per dygn viktas med en faktor 0,6
Väglängd som trafikeras med 25-99 fordon per dygn viktas med en faktor 1,0
Väglängd som trafikeras med ≥100 fordon per dygn viktas med en faktor 1,4

Fördelningen per beställarombudsområde görs till sist enligt följande:

0-24 fordon: Väglängd multiplicerat med kilometerkostnad multiplicerat med 0,6

25-99 fordon: Väglängd multiplicerat med kilometerkostnad multiplicerat med 1,0

100- fordon: Väglängd multiplicerat med kilometerkostnad multiplicerat med 1,4

7.3.2 ÅDT lastbilar

Den tunga trafiken kan av förståeliga skäl verka förödande för en grusväg, speciellt om
trafiken går under ”fel” tid, tjällossningsperioden. Men slitaget ökar naturligtvis ganska
markant med tiden även under andra tider än tjällossningsperioden. Problemet med att få med
denna faktor i en modell är att det är svårt att dela in trafiken i klasser eftersom det trots allt är
ganska få grusvägar som trafikeras flitigt av den tunga trafiken. Klassindelningen är gjord
enligt tabell 7.3.
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Tabell 7.3 Väglängd (km) som trafikeras av antal lastbilar uppdelat i 3 klasser på varje
beställarombudsområde
Klass 0-4 lastbilar

(km)
5-9 lastbilar

(km)
≥≥  10 lastbilar

(km)
Område 1 124 104 34
Område 2 326 110 40
Område 3 414 184 72
Område 4 532 284 56
Område 5 562 195 14
Område 6 286 140 111
Område 7 196 76 24
Område 8 318 184 60
Område 9 386 45 112
Område 10 459 93 122
Område 11 374 204 155
Område 12 155 110 104
Totalt 4132 1729 904

På grund av problemet med klassindelning och att det trots allt inte går så extremt mycket
lastbilar på våra grusvägar så är viktningen något lägre, 10 %, jämfört med ÅDT fordon.
Fördelningen är relativt enkel. Räkna ut den totala summan pengar som ska gå till tung trafik
enligt viktningen som var 10 %. Dela sedan denna summa i tre lika stora delar. För att räkna
ut kilometerkostnaden delas den tunga trafiken in i tre olika klasser enligt tabellen ovan där
man ser att trafikerad väglängd avtar på de flesta områden där antal lastbilar som trafikerar
grusvägnätet ökar. Kilometerkostnaden räknas ut genom att varje del divideras med totala
väglängden för respektive klass. Detta medför att kilometerkostnaden ökar där trafiken ökar.
När man räknat ut de tre olika kilometerkostnaderna är fördelningen väldigt enkel.
Väglängd multiplicerat med kilometerkostnaden för de olika klasserna per
beställarombudsområde.

Alternativt. Om man vill att den tunga trafiken skall styra fördelningen mer markant kan man
välja att fördela pengarna enbart enligt sista klassen ≥10 lastbilar.

7.3.3 Tjälnedsättning

Denna faktor är en av de viktigaste faktorerna ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Framför
allt för skogsindustrin som förlorar enorma pengar per år pga. att vägarna måste sättas ned
och därmed måste timmerbilarna köra omvägar. Men trots detta är det ingen lätt faktor att på
ett rättvist sätt få med i en modell. För det första råder stor osäkerhet i framtagning av
statistiken. Jag har i min statistik som trafikinformationscentralen har tagit fram haft önskemål
på tjälnedsatta grusvägar. Detta trodde man skulle gå bra eftersom man i systemet kunde ange
vilket slitlager som önskades. I mitt fall användes grus som sökord men efter
sammanställningen så  blev det ändå alla tjälnedsatta vägar som inkluderades i sökningen på
grusvägar. Jag har pga. detta använt mig av ett schablonvärde för att få fram antal kilometer
tjälnedsatta grusvägar. De värde jag använt är framtaget i samråd med Sixten Norberg och
Åke Gustafsson på Vägverket där man vet att 75 % av alla tjälnedsatta vägar i regionen är
grusvägar. Detta schablonvärde har jag använt för respektive driftområde. Varje driftområde
har dock varierande mängd grusvägar varför detta medför en viss felprocent på respektive
driftområde. En annan osäkerhetsfaktor är att man får in den mänskliga faktorn i hög
utsträckning i statistiken eftersom tjälnedsättning bygger på en bedömning utförd av flera
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människor som då varierar en aning mellan områdena. Statistik kan alltså ljuga en del om
vilken verklighet som råder vilket man bör ha i beaktning när man använder sig av denna i en
modell.

Denna osäkerhet i framtagningen av statistiken medför att endast 5 % av fördelningssumman
bör gå till tjälnedsatta vägar. Men man kan som ett alternativ till mitt förslag låta ännu större
del av pengarna gå till denna faktor om man kombinerar denna som en del i
bedömningsdelen. Man bör dock inte minska på de andra faktorerna, ÅDT fordon och antal
lastbilar.

Eftersom tjälnedsatta vägar varierar från år till år har jag valt att ta ett medelvärde på de tre
senaste årens nedsatta vägar se tabell 7.4. Detta gör att fastän vissa år är väldigt gynnsamma
så får man ändå en kontinuerlig fördelning av pengarna m.h.t. tjälnedsättningen. Annars är
risken att gynnsamma år blir väldigt orättvisa om vissa områden väljer att knappt sätta ner
sina vägar och något område sätter ner vägarna som vanligt, vilket skulle medföra att dessa
områden blir tilldelade i stort sett hela summan. I sammanställningen har jag använt mig av
dygnskilometer för nedsatta vägar. Detta innebär att de värden som står i tabell 7.4 är antal
kilometer nedsatt väg multiplicerat med antal dygn som vägen varit nedsatt. På detta sätt tar
man både hänsyn till längden väg och antal dygn på ett smidigt sätt.

Tabell 7.4 Medelvärdet av antal dygnskilometer för åren 1997-99 per driftområde uppdelat i
3 klasser
Klass 0-7999

(dygnskilometer)
8000-14999

(dygnskilometer)
≥≥15000

(dygnskilometer)
Arjeplog 4000
Arvidsjaur 15377
Bjurholm 10091
Boden 16316
Gällivare 6612
Jokkmokk 10434
Kalix 6216
Karesuando 1273
Kiruna 2048
Luleå 3809
Lycksele 15634
Lövånger 4407
Norsjö 8809
Pajala 6071
Piteå 17537
Skellefteå 7531
Storuman väst 6071
Storuman öst 14266
Umeå 6401
Vilhelmina 4495
Vindeln 8983
Åsele 4956
Överkalix 9964
Övertorneå 8086
Totalt 63890 70633 64864



Kapitel 7 – Fördelningsmodell

Examensarbete, Luleå tekniska universitet, 2000 38

Fördelningen går till på ungefär likadant sätt som för ÅDT fordon. Skillnaden är att jag inte
har sammanställt statistiken per beställarombudsområde utan valt att titta på varje driftområde
först för att sedan summera de driftområden som hör till varje beställarombud. Anledningen
till detta är att klassindelningen blev tydligare om man tittade på varje driftområde enskilt.

Räkna ut en dygnskilometerkostnad utifrån procentsatsen för tjälnedsättningen som är 5 % av
den totala fördelningssumman och dividera med totala dygnskilometrarna 199 387 dkm enligt
tabell 7.4. Utifrån klasserna i tabell 7.4 ska man sedan bestämma hur mycket man vill vikta
extremfallen 0-7999 och ≥15000 dygnskilometer vid fördelningen. Mitt förslag ser ut på
samma sätt som för ÅDT fordon:

Tjälnedsatta vägar i 0-7999 dygnskilometer viktas med en faktor 0,6
Tjälnedsatta vägar i 8000-14999 dygnskilometer viktas med en faktor 1,0
Tjälnedsatta vägar i mer än 15000 dygnskilometer viktas med en faktor 1,4

Fördelningen per driftområde utförs enligt följande:

0-7999 dkm: Dygnskilometer multiplicerat med dygnskilometerkostnad multiplicerat med 0,6

8000-14999 dkm: Dygnskilometer multiplicerat med dygnskilometerkostnad multiplicerat
med 1,0

15000- dkm: Dygnskilometer multiplicerat med dygnskilometerkostnad multiplicerat med 1,4

Till sist sammanställer man varje driftområde till respektive beställarombudsområde enligt
tabell 7.1.

7.4 Fördelningsmodellens andra del - bedömning

En bedömning av ett tillstånd på en väg är naturligtvis väldigt svår att göra entydig eftersom
vi alla är olika som människor. En väg kan som alla vet vara dålig. Men en sådan bedömning
säger inte mycket om hur dålig vägen är och vad som är orsaken till den dåliga vägen. Jag har
därför gjort en mall för hur en bedömning av en grusväg kan göras.

Detta är den andra delen av modellen och kan användas som grund vid fördelning men även
som argument till att mer pengar behövs till förbättring av grusvägnätet. Jag har dock inte sagt
exakt hur pengarna ska fördelas till de olika driftområdena utifrån bedömningen eftersom jag
inte vet hur den kommer att bli i praktiken.

Jag har valt att ta med två faktorer som är tunga kostnader vid upprustning och förbättring av
en grusväg. Dessa faktorer är:

• Dränering
• Bärighet

Dessa faktorer är också till stor del avgörande för vägens tillstånd och om de är otillräckliga
kan problem uppstå i flera olika former. De problem som jag föreslår som grund för
bedömning är deformationer av vägbanekant, tjälskott, ytuppmjukning, djupuppmjukning,
bärighetsberoende spår och kantsprickor. Dessutom bör en truminventering utföras så att
dräneringsåtgärder i form av dikning får tillfredsställande funktion.
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Mitt förslag är att 60 % ska gå till bedömning eftersom 40 % redan gått till första delen. Jag
har däremot inte gjort någon inbördes uppdelning på varje faktor som jag gjort i statistik-
delen. Detta beror på att om bedömningsdelen blir alltför styrd så tappar man mycket av den
kompetens och arbetslivserfarenhet som besitter arbetskåren idag och kväver möjligheten att
komma med egna idéer vilket gör att ingen vill ta till sig dessa nya begrepp.

7.4.1 Bedömning av dränering och förstärkning

Första skedet i bedömningen är att okulärt bedöma vilka sträckor som bör dikas och
förstärkas. Bedömningen utförs enligt följande uppdelning.

Dikningssträckor:       Dikning < 1.0 m2 per sträckmeter
Dikning 1,0-2,0 m2 per sträckmeter
Dikning  > 2,0 m2 per sträckmeter

Förstärkningssträckor: Förstärkning < 1.0 m3 per sträckmeter
Förstärkning 1,0-2,0 m3 per sträckmeter
Förstärkning > 2,0 m3 per sträckmeter

Dessa bedömningar ger sträckor som bör åtgärdas. För att sedan motivera de åtgärder som
krävs är mitt förslag att 4 olika typer av skador på vägen bör bedömas. De skador som ska
bedömas är sådana som i de allra flesta fall uppstår om förstärkning eller dikning är
undermålig. Naturligtvis finns det undantag men dessa får då behandlas enskilt när man ställs
inför detta. De delar som är med i bedömningen är utvalda delar från en remissutgåva som är
under bearbetning hos Vägverket för bedömning av en grusväg. Den innehåller många fler
bedömningsfaktorer men jag har valt ut några för att inte göra bedömningen alltför
tungarbetad.

7.4.1.1 Deformationer av vägbanekant (kanthäng)

Beskrivning:
Vägbanekanten glider eller trycks ut i innerslänt. Kanthäng bildas eventuellt med sprickor upp
till 0,5 m från vägkanten eller i innerslänt. Nedtryckning av innerkurva med utpressning av
material i innerslänt och i diket.

Svårighetsgrad:

1) Kantsprickor mindre än 5 mm eller nedtryckning av innerkurva som bedöms påverka
körkomforten i ringa grad.

2) Kantsprickor mindre än 5-20 mm eller nedtryckning av innerkurva som bedöms påverka
körkomforten negativt. Framkomligheten påverkas i form av nedsatt hastighet.

3) Kantsprickor mer än 20 mm eller nedtryckning av innerkurva som bedöms påverka
körkomforten mycket negativt. Nedsatt framkomlighet och risk för skador på gods och
fordon föreligger.
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Figur 7.1 Exempel på kantsprickor

Utbredning:
Lokal Förekommer på mindre än 20 % av vägavsnittets längd.

Måttlig Förekommer på 20-50 % av vägavsnittets längd.

Generell Förekommer på mer än 50 % av vägavsnittets längd.

7.4.1.2 Bärighetsberoende spår

Beskrivning:
Tvärgående ojämnhet som orsakats av fordonstrafik. Spårens form och karaktär varierar
beroende på vad som orsakat spårbildningen. En grov tumregel är att ju bredare spåren är
desto längre ner i vägkroppen ligger orsaken

Svårighetsgrad:
1) Spår i vägbanan på 15-25 mm.

2) Spår i vägbanan på 25-50 mm.

3) Spår i vägbanan på mer än 50 mm.

Figur 7.1 Exempel på spårbildning

Utbredning:
Lokal Förekommer på mindre än 20 % av vägavsnittets längd.

Måttlig Förekommer på 20-50 % av vägavsnittets längd.

Generell Förekommer på mer än 50 % av vägavsnittets längd.
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7.4.1.3 Ytuppmjukning

Beskrivning:
Under tjällossningens första skede frigörs vatten i de övre lagren i vägkroppen. Eftersom
underliggande lager är tjälade kvarstannar vattnet i ytskiktet. Vattenöverskottet medför att
vägbanan förlorar i bärighet. Den blir spårig och i sämsta fall får den en vällingliknande
konsistens. I svårare fall kan det benämnas djupuppmjukning vilket är ett likartad fenomen
men ned till ett större djup. Ytuppmjukning kan även förekomma vid andra årstider än
tjällossning t.ex. vid riklig nederbörd.

Svårighetsgrad:
1) Ytuppmjukning som leder till kraftig nedsmutsning av fordonen.

Figur 7.3 Exempel på ytuppmjukning med svårighetsgrad 1

2) Framkomlighetsproblem vilket leder till sänkt hastighet hos fordonen.

Figur 7.4 Exempel på ytuppmjukning med svårighetsgrad 2
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3) Stora framkomlighetsproblem.

Figur 7.5 Exempel på ytuppmjukning med svårighetsgrad 3

Utbredning:
Lokal Förekommer på mindre än 20 % av vägavsnittets längd.

Måttlig Förekommer på 20-50 % av vägavsnittets längd.

Generell Förekommer på mer än 50 % av vägavsnittets längd.

7.4.1.4 Tjälskott

Beskrivning:
Tjälskott är flytjordsmassor, som kommer upp genom sprickor i (den redan upptorkade)
vägbanan. Djupet till tjälskottets botten kan vara mycket stort. Tjälskotten är oftast lokalt
förekommande och vanligtvis där undergrunden består av siltiga jordar.

Svårighetsgrad:
1) Liten utbredning fordonen kan passera över eller vid sidan.

Figur 7.6 Exempel på tjälskott med svårighetsgrad 1
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2)   Större utbredning men mindre än halva vägbanan, fordonen kan passera med svårighet.

Figur 7.7 Exempel på tjälskott med svårighetsgrad 2

3)   Stor utbredning mer än halva vägbanan. Fordonen kan passera med stor svårighet, risk att
fordonen fastnar.

Figur 7.8 Exempel på tjälskott med svårighetsgrad 3

Utbredning:
Lokal Förekommer på mindre än 20 % av vägavsnittets längd.

Måttlig Förekommer på 20-50 % av vägavsnittets längd.

Generell Förekommer på mer än 50 % av vägavsnittets längd.

För att ytterligare styrka sin bedömning bör man fotografera utvalda delar av vägavsnittet.
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7.4.1.5 Truminventering

Dessutom är mitt förslag att en truminventering utförs där man noterar längd, dimension, typ
av trumma och om den behöver åtgärdas. Stora skador bör fotograferas. I samband med denna
inventering bör man även se om vägen tagit någon skada pga. att t.ex. skarvarna har gått isär.
Denna bedömning utförs på följande sätt:

Beskrivning:
De ojämnheter som avses är ojämnheter i vägens längd eller tvärriktning, dock med undantag
av spår, slaghål och korrugering.

Svårighetsgrad:
1) Ojämnheter som bedöms påverka körkomforten i ringa grad.

2) Ojämnheter som bedöms påverka körkomforten negativt. Framkomligheten påverkas i
form av nedsatt hastighet.

3) Ojämnheter som bedöms påverka körkomforten mycket negativt. Nedsatt framkomlighet
och risk för skador på gods och fordon föreligger.

Figur 7.9 Exempel på ojämnhet vid felaktigt lagd vägtrumma

Man bör dessutom bedöma om det räcker med utspetsning eller om det krävs större åtgärder.

Den mall som är beskriven ovan är ett förslag. Det viktigaste med denna är hur man bedömer
utbredningen och svårighetsgraden, dock kan andra typer av skador naturligtvis bedömas.
Detta medför att man får bedömningarna av vägarna att bli mer entydiga vilket är det
viktigaste om man i framtiden ska få till en modell för fördelning av pengar m.h.t.
bedömningar.
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Kapitel 8

8. EXEMPEL PÅ FÖRDELNING ENLIGT MODELLEN

För att tydliggöra fördelningsmodellen ytterligare har jag genomfört en fördelning på 100
miljoner kronor m.h.a. modellen. Fördelningen kommer att ske enligt del 1 i modellen och
sedan jämföras mot om lika stor del av pengarna, 40 %, skulle ha fördelats enbart m.h.t.
väglängden. Bedömningsdelen kommer jag enbart att förklara hur bedömningen går till, dock
ej hur fördelningen av pengarna med hänsyn till denna ska vara, eftersom jag lämnat detta
som en öppen fråga att behandla för den fördelningsansvarige i samråd med övriga
intressenter.

8.1 Fördelning av 100 miljoner

Räkna ut hur mycket pengar som ska fördelas på varje faktor med procentsatserna.

Del 1 ⇒ ÅDT fordon: 0,25 x 100 000 000 = 25 000 000 kr
Antal lastbilar: 0,10 x 100 000 000 = 10 000 000 kr
Tjälnedsättning: 0,05 x 100 000 000 = 5 000 000 kr

Del 2 ⇒ Bedömningar: 0,60 x 100 000 000 = 60 000 000 kr

8.1.1 Del 1-Statistik

8.1.1.1 Fördelning med ÅDT fordon.

Kilometerkostnad: 25 000 000 / 6767 = 3694 kr

Klass 0-24 fordon får en kilometerkostnad på 0,6 x 3694 = 2216,4 kr
Klass 25-99 fordon får en kilometerkostnad på 1,0 x 3694 = 3694 kr
Klass ≥ 100 fordon får en kilometerkostnad på 1,4 x 3694 = 5171,6 kr
Nu är det klart för att fördela pengarna enligt tabell 7.2.

Område 1 ⇒ Klass 0-24: 5 x 2216,4 = 11 082 kr
Klass 25-99: 213 x 3694 = 786 822 kr
Klass ≥ 100: 45 x 5171,6 = 232 722 kr

Totalt = 1030626 kr
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På samma sätt fortsätter fördelningen för återstående 11 områden vilket ger totalsumman per
område enligt följande:        Område 2 = 1 700 717,6 kr

Område 3 = 2 438 040 kr
Område 4 = 3 025 386 kr
Område 5 = 2 791 925 kr
Område 6 = 2 116 662 kr
Område 7 = 1 087 513,6 kr
Område 8 = 2 110 751,6 kr
Område 9 = 1 947 476,8 kr
Område 10 = 2 391 495,6 kr
Område 11 = 2 828 126,4 kr
Område 12 = 1 528 577,2 kr
Totalt  = 24 997 298 kr ⇒ 2702 kr i överskott att flytta till

underskottet på tjälnedsättning
8.1.1.2 Fördelning med ÅDT lastbilar

Kilometerkostnad: 10 000 000 / 3 = 3 333 333

Klass 0-4 lastbilar får en kilometerkostnad på 3 333 333 / 4132 = 806,7 kr
Klass 5-9 lastbilar får en kilometerkostnad på 3 333 333 / 1729 = 1927,8 kr
Klass ≥ 10 lastbilar får en kilometerkostnad på 3 333 333 / 904 = 3687,3 kr
Nu är det klart för att fördela pengarna enligt tabell 7.3.

Område 1 ⇒ Klass 0-4: 124 x 806,7 = 100 030,8 kr
Klass 5-9: 104 x 1927,8 = 200 491,2 kr
Klass ≥ 10: 34 x 3687,3 = 125 368,2 kr

Totalt = 425 890,2 kr

På samma sätt fortsätter fördelningen för återstående 11 områden vilket ger totalsumman per
område enligt följande:        Område 2 = 622 534,2 kr

Område 3 = 954 174,6 kr
Område 4 = 1 183 148,4 kr
Område 5 = 880 908,6 kr
Område 6 = 909 898,5 kr
Område 7 = 393 121,2 kr
Område 8 = 832 483,8 kr
Område 9 = 811 114,8 kr
Område 10 = 999 411,3 kr
Område 11 = 1 266 508,5 kr
Område 12 = 720 577,7 kr
Totalt  = 9 999 769,8 kr ⇒ 230,2 kr i överskott att flytta till

underskottet på tjälnedsättning

8.1.1.3 Fördelning med tjälnedsättning

Dygnskilometerkostnad: 25 000 000 / 199 387 = 25,07 kr

Klass 0-7999 dygnskilometer får en dygnskilometerkostnad på 0,6 x 25,07 = 15,04 kr
Klass 8000-14 999 dygnskilometer får en dygnskilometerkostnad på 1,0 x 25,07 = 25,07 kr
Klass ≥ 15 000 dygnskilometer får en dygnskilometerkostnad på 1,4 x 25,07 = 35,09 kr 
Nu är det klart för att fördela pengarna enligt tabell 7.4.
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Arjeplog ⇒ Klass 0-7999: 4000 x 15,04 = 60 160 kr
Arvidsjaur ⇒ Klass ≥ 15 000: 15 377 x 35,09 = 539 578 93 kr
Bjurholm ⇒ Klass 8000-14 999: 10 091 x 25,07 = 252 981,37 kr

Osv.

På samma sätt fortsätter fördelningen för samtliga driftområden och sammanställs sedan till
beställarombudsområden enligt tabell 7.1:

Område 1 = 141 255,68 kr
Område 2 = 361 024,86 kr
Område 3 = 546 002,14 kr
Område 4 = 599 738,93 kr
Område 5 = 448 956,46 kr
Område 6 = 629 815,8 kr
Område 7 = 615 373,33 kr
Område 8 = 334 107,87 kr
Område 9 = 548 597,06 kr
Område 10 = 142 143,09 kr
Område 11 = 291 485,09 kr
Område 12 = 349 252,41 kr
Totalt = 5 007 752,67 kr ⇒ 7752,67 kr i underskott

Efter tillförsel från ÅDT fordon och ÅDT lastbilar är underskottet på tjälnedsättning 4820,47
kr. Underskottet läggs till vid fördelning mot enbart väglängd för att få en rättvis jämförelse.
Underskottet är väldigt litet men uppstår p.g.a. att klassindelningen inte ger lika stor väglängd
för extermfallen, och måste därför tas i beaktning. Detta underskott tas från pengar som ska gå
till bedömning och blev i det här fallet 4820,47 kr.

8.1.1.4 Fördelning med enbart väglängd

Som en jämförelse har jag också tittat på hur pengarna skulle ha fördelats om man enbart tagit
hänsyn till väglängd. Till denna fördelning finns att tillgå summan 40 000 000 kr plus
4820,47 kr vilket tillsammans motsvarar summan som används vid fördelning enligt
modellens första del, statistik. Detta ger kilometerkostnaden:

Kilometerkostnad: 40 004 820,47 / 6768 = 5910,87 kr

Fördelningen sker sedan enligt tabell 7.1 på följande sätt:

Område 1: 262 x 5910,87 = 1 548 647,99 kr
   Område 2: 477 x 5910,87 = 2 819 484,99 kr

Osv.

Sammanställningen med beställarombudsområden blev enligt tabell 8.1.
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8.1.1.5 Sammanställning av de två olika fördelningsmetoderna

Tabell 8.1 Jämförelse mellan fördelning enligt modellens första del, statistik och fördelning
med enbart väglängd
Beställarombudsområden Fördelning enligt modell

(kr)
Fördelning enligt väglängd
(kr)

Område 1 1 597 771,88 1 548 647,99
Område 2 2 684 276,66 2 819 484,99
Område 3 3 938 216,74 3 960 282,90
Område 4 4 808 273,33 5 154 278,64
Område 5 4 121 790,26 4 557 280,77
Område 6 3 656 376,30 3 180 048,06
Område 7 2 096 008,13 1 743 706,65
Område 8 3 277 343,27 3 321 908,94
Område 9 3 307 188,66 3 209 602,41
Område 10 3 533 049,94 3 983 926,38
Område 11 4 386 119,99 4 332 667,71
Område 12 2 598 407,31 2 192 932,77
Totalt 40 004 822,47 40 004 768,21

Kommentar till jämförelsen:
Denna jämförelse är ingen jämförelse mot hur man fördelat tidigare eftersom man inte har
fördelat enligt väglängd på detta sättet, utan kombinerat väglängd med bedömning, där
bedömningen har stått för 90 % av fördelningen. Med denna jämförelse ser man dock att det
blir en viss skillnad vid fördelningen när man tar hänsyn till fler faktorer än enbart en faktor.
Skillnaden kan bli ännu större om man gör om viktningen och låter extremfallen påverka i
ännu högre grad än vid detta exempel.

8.1.2 Del 2-Bedömning

Till bedömningen går 60 miljoner. För att förklara hur bedömningen går till har jag hittat på
ett driftområde som består av 200 km grusväg och heter Grusliden. För att bedöma detta
område börjar vi med att köra igenom hela driftområdet för att genomföra en truminventering
samt okulärt bedöma vilka sträckor som behöver förstärkas eller dikas.

Truminventeringen gav följande resultat:

På området finns totalt 3 vägtrummor, se tabell 8.2.

Tabell 8.2  Exempel på sammanställning av utförd truminventering enligt modellen
Dimension
(mm)

Längd
(m)

Material Sektion Åtgärd

∅ 800 18 Plåt 18/463 Ingen
∅ 600 14 Betong 19/643 Grop i vägen, svårighetsgrad 3,

Pga. skarv isär, trumman bör bytas
∅ 500 15 Plåt 28/068 Gupp över trumma, svårighetsgrad 2, trumma

bra utspetsning omgrävning 16 m bör räcka
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I samband med truminventeringen bedömdes följande sträckor i behov av åtgärd, se tabell 8.3,
enligt mallen på sid. 39-44.

Tabell 8.3 Exempel på sammanställning av utförd bedömning enligt modellen för bedömning
av grusvägar
Dikning
(m2/m)

Förstärkning
(m3/m)

Längd
(m)

Sektion Motivering
 Skada        Svårighetsgrad         Utbredning

ingen > 2,0 100 5/462-
5/562

Ytupp-
mjukning

3 med foto Generell

1-2 Ingen 600 1/233-
1/833

Def. av
vägbane-
kant

2 Generell

Kommentar till bedömningen:
Hur sedan pengarna fördelas utifrån detta bedömningsprotokoll kan variera men är ändå till
god hjälp för den som är ansvarig för att pengarna ska fördelas rättvist. Om alla driftområden
lämnar in ett bedömningsprotokoll enligt ovan så tror jag att man lättare kan motivera att mer
pengar behövs till underhållet av våra vägar i norr.
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Kapitel 9

9. DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Innan jag började med mitt examensarbete trodde jag att utarbetandet av en fördelningsmodell
inte skulle vara så svår. Men eftersom det idag inte finns någon fungerande fördelningsmodell
som är värd namnet så hade jag inget att utgå ifrån eller jämföra med. De metoder som
används idag bygger på bedömningar som utförs vid skrivborden och bygger på gamla
erfarenheter utan någon modell att utgå ifrån. Detta fungerar bra idag, men i framtiden
kommer de mest erfarna tjänstemännen att gå i pension och yngre förmågor ska ta över. Då
tror jag att en fördelningsmodell kommer att bli ännu viktigare eftersom erfarenheten kommer
att bli en bristvara då personalomsättningen kommer att bli otroligt hög inom en tioårsperiod.
I framtiden kommer det att bli alltmer sällsynt att man är kvar inom samma företag och till
och med bransch under hela sin yrkeskarriär. Då kan man inte förlita sig på att alla besitter en
specialkompetens på grusvägar, men däremot sådan kunskap att man kan arbeta efter en
modell för att utföra en fullgod bedömning. Denna kan i framtiden utvecklas så att även
bedömningsdelen i modellen är utformad så att pengarna fördelas efter en bestämd mall på
samma sätt som för statistikdelen.

Den första delen som bygger på statistik kan också utvecklas, men då måste datasystemen för
att ta fram statistik utvecklas. Det bör bli lättare att sammanställa statistiken till
beställarombudsområden.

Framförallt tjälnedsättningar måste utvecklas så att man kan skilja på vilket slitlager som hör
till den nedsatta vägen så att man vet exakt vilka grusvägar som varit nedsatta. Den bygger
dessutom på bedömning men kan hämtas som statistik. Detta gör att statistiken kan variera en
del beroende på vem som utfört bedömningen av vilka vägar som bör sättas ned. Denna
bedömning måste vara oerhört seriös eftersom man inom skogsnäringen tappar enorma pengar
på att vägarna måste sättas ned. Men om bedömningen görs seriöst kan man kartlägga vilka
vägar som är sämst och rusta upp dessa och på sikt ur en samhällsekonomisk synvinkel tjäna
pengar.

Det är dock svårt att veta om den modell som jag tagit fram är den bästa. En jämförelse enligt
exemplet i rapporten visar att fördelningen blir annorlunda med modellen än om man bara
dividerat pengarna med antalet kilometer grusväg och sedan fördelat strikt efter väglängderna
på de olika områdena. Skillnaderna är inte anmärkningsvärt stora men om man vill vikta
faktorerna ännu mer i extremfallen så ökar skillnaderna och fördelningen förändras.
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Svagheten i modellen är att bedömningen i ett första skede är relativt tung att genomföra och
kan på kort sikt medföra merkostnader. Denna merkostnad är en följd av att man bör anställa
en neutral person som utför bedömningen så att man får den så entydig och rättvisande som
möjligt. Men om man ser i ett längre perspektiv så kan man om denna bedömning slår väl ut
få ett grusvägnät som håller en högre kvalite och därmed på sikt tjäna pengar inte minst för
skogsnäringen som jag nämnt ovan.

Det viktigaste med detta examensarbetet är att man fått igång en process, där intresse finns att
få till stånd en förändring. I framtiden kan modellen som finns utarbetad i rapporten utvecklas
och förhoppningsvis bli ännu bättre när man ser vilka brister som finns när man använt denna
i praktiken. Naturligtvis kommer det att finnas många som är skeptiska till modellen till en
början, men ”Rom byggdes inte heller på en dag”.



Kapitel 10 – Referenser

Examensarbete, Luleå tekniska universitet, 2000 52

Kapitel 10

10. REFERENSER

Alzubaidi Hossein: Drift och underhåll av grusvägar. En litteraturstudie. VTI meddelande Nr
852:1999. Statens Väg- och trafikinstitut, Linköping, 1999.

Beskow Gunnar: Nyare undersökningar över grusvägbanornas kornstorlekssammansättning.
Svenska Vägföreningens tidskrift, 27:de årgången, Norrtälje, 1932.

Beskow Gunnar: Tekniska – Ekonomiska utredningar rörande vägväsendet. Grusvägbanors
sammansättning. Svenska Väginstitutet, meddelande 44, Stockholm, 1934.

Ferry A.G.: Unsealed Roads – A manual of repair and maintenance for pavements. R.R.U
(Road Research Unit). Technical recomendation TR/8. National Roads Board, Wellington
New Zealand, 1986.

Fredriksson Rune: Regler för Underhåll och Drift. Vägverket, Publ 1990:51, sektion för
vägteknik, 1990.

Gustafsson Åke: Vägar och tjäle i norr. En beskrivning av vägarnas utveckling i norr och
tjälens påverkan på dessa . Rapport 1998-05, Vägverket Region Norr, Luleå, 1998.

Hubendick Per-Erik: Väghyvling. Senare bearbetad av Nils Ivarsson i samarbete med
författaren, Malmö, 1969.

Höbeda Peet: Idealgrus till slitlager. En sammanställning av äldre svenska erfarenheter. VTI
meddelande Nr 77. Statens Väg- och Trafikinstitut, Linköping, 1978.

Höbeda Peet: Några faktorer som påverkar egenskaperna hos ostabiliserade lager, särskilt
gruslager. En litteraturstudie. VTI meddelande Nr 96:1978. Statens Väg- och Trafikinstitut,
Linköping, 1978.

Isemo Alf, Johansson Jim: Samband mellan olika faktorer inom grusvägsunderhåll.
Examensarbete, 1976:6. Institutionen för vägbyggnad, KTH, Stockholm, 1976.

Knutsson Sven: Tjälningsprocessen. Beräkning av tjäldjup. Tekniska högskolan i Luleå.
Avdelningen för geoteknik, Publ 1981:5, Luleå, 1981.



Kapitel 10 – Referenser

Examensarbete, Luleå tekniska universitet, 2000 53

Skog Forsk: Skogsbilvägar service, underhåll och upprustning. Forskningsstiftelsen
Skogsarbeten, 1992

Vägverket: Allmän teknisk beskrivning för vägkonstruktioner, VÄG 94. Division Väg och
Trafik, Borlänge, 1994.

Vägverket: Metodbeskrivning 106:1996 – Bedömning av grusväglag. Funktionella
egenskaper. Publ 1996:42.


