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Sammanfattning och slutsatser
Trenden att gå mot större farkoster är generell – inte bara inom lastbilstrafiken.
Skalfördelarna innebär effektivisering och ökad lönsamhet för industrin. Fordon vars mått
ligger utanför det ordinarie regelverket har tillåtits i vår omvärld under lång tid. Främst i
Australien, Kanada och USA har man lång erfarenhet av sådana fordon. Även i Europa
funderar fler länder över möjligheterna att öka fordonens lastförmåga. I Sverige har vi
främst erfarenheter av tyngre och längre fordon genom våra internationellt sett stora fordon
(25,25m/ 60 ton) och våra dispenstransporter. Våra försök med High Capacity Transports
(HCT) kan också vara vägledande i ett Europeiskt perspektiv. Vår kunskap är således god,
men inte fullständig.
I arbetet med detta regeringsuppdrag har vår kunskap konsoliderats, men också utökats
inom några områden. Även en del kunskapsluckor har blivit tydligare. Inte minst har arbetet
och kontakter med transportsystemets aktörer inneburit att en del nya tankar har fått
utrymme att växa fram. En 74-tonsreform ska inte ses som en enskild åtgärd, utan som en
del av hela transportsystemets reformering mot ökad effektivitet, minskad miljöpåverkan
och högre säkerhet. Elektriska vägar, självkörande fordon, HCT - de möjligheter som ny
teknik ger måste mötas genom att anpassa regelverk och infrastruktur.
Ett svenskt vägnät för 74 ton inom 25,25 meters längd kan öppnas successivt. En stor del av
vägnätet kommer att klara belastningen för de tyngre transporterna. Främst gäller detta de
större och mer högtrafikerade vägarna som oftast har robustare konstruktioner. I
infrastrukturen är det i första hand broarna som utgör en begränsning för att tillåta högre
axel- och bruttovikter. I dagsläget finns ändå ytterst få sammanhängande stråk där
infrastrukturen klarar av belastningen från fordonen. Främst är det brister i broarnas
bärighet som behöver åtgärdas. På länsvägar och övriga mindre vägar finns också relativt
stora brister i vägarnas bärighet. En okontrollerad trafik med 74 ton riskerar att försämra
tillståndet på vägarna, förkorta livslängden för broarna och öka behovet av
underhållsarbete.
Främst är det vägarna E6, E4, E10, E 18, E 20, och delar av riksvägarna 40, 50, 55 och 56
som bör öppnas för 74 ton i ett första skede. Där är vägarnas bärighet generellt sett god.
Knappt 100 broar behöver åtgärdas för att skapa ett sammanhängande vägnät. På det
föreslagna vägnätet går ca två tredjedelar av vägtrafikens godstransporter. På detta vägnät
blir en 74 tons reform också samhällsekonomiskt lönsamt. Beroende på i vilken omfattning
reformen får genomslag hos åkare och transportköpare visar en samhällsekonomisk kalkyl
en nytta på mellan 2,6 och 5,6 miljarder kronor under 40 år. Kostnaden för att förstärka de
aktuella broarna beräknas till ca 2,2 miljarder kronor. Skulle vägnätet kunna öppnas för
längre fordon (74 ton och 33 meter)skulle den samhällsekonomiska nyttan förmodligen öka
betydligt, då de flesta transporterna på dessa vägar är skrymmande gods som begränsas av
fordonets volym snarare än vikt och således bara i begränsad omfattning kan utnyttja 74 ton
inom 25,25 meter.
Trafikverket har inte hunnit att analysera alla de mindre vägarnas lämplighet för 74 ton. Vi
har i stället valt att analysera vägnätet i Västernorrland och utifrån det skaffa oss en
uppfattning om helheten. Analysen över Västernorrland visar att det är svårt att ställa i
stånd sammanhängande vägnät som klarar 74 ton. Såväl broar som vägar har begränsad
bärighet. Merparten av brosrestriktionerna återfinns på det mindre vägnätet och i fallet med
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Västernorrlands län är de relativt utspridda över vägnätet. Vägarna på det mindre vägnätet
uppvisar även de mer spridda brister, vilket bedöms bero på att de har olika standarder och
att belastningen från tung trafik varierar. Problemet med det mindre vägnätet är att det
råder stor osäkerhet för hur de svagare vägarna klarar den tyngre belastningen från
fordonståg på 74 ton.
För att komma fram till vilka vägar och broar som behöver åtgärdas och en prioritering av
åtgärderna, behövs en ingående dialog med det regionala och lokala näringslivet samt andra
berörda parter såsom berörda kommuner. Det skulle leda fram till en långsiktig åtgärdsplan
för införande av BK741 där de stråk/transportsystem som genererar högst samhällsnytta
prioriteras i första hand. På liknade sätt behöver vägnäten i andra län analyseras. Eftersom
det är relativt sett färre transporter på dessa vägnät är det också svårare att av
samhällsekonomiska skäl motivera en omfattande förstärkning av vägnätet.
Trafikverket bedömer således att det inte är möjligt att införa 74 ton rätt av på hela
nuvarande vägnätet för BK1. En allt för stor del av det mindre och svagare vägarna skulle
inte klara den belastning som 74 ton innebär och kostnaden att ställa detta vägnät i ordning
kan inte motiveras samhällsekonomiskt. Vid en internationell utblick stämmer denna
slutsats väl med andra länder som tillåter mycket tunga fordon. Där tillåts de bara på ett
utpekat, bärigt vägnät och under särskilda villkor. Finlands exempel med generell tillåtlighet
av 76 ton utgör det enda undantaget och erfarenheterna från Finland är jämförelsevis ännu
mycket begränsade.
Ett vägnät av Västernorrlands karaktär kräver särskilda lösningar. Det är förhållandevis
glest med trafik utanför de stora stråken, Har förhållandevis litet behov av transporter med
74 ton och har en trafikintensitet som varierar över åren – t.ex kopplad till
avverkningsplaner. En tanke är att ge en trafikeringskoncession inom ett område eller på ett
vägnät. Under en given tidsperiod får ett vägnät eller en bro trafikeras med ett givet antal
transporter. Under förutsättning att koncessionen kan kontrolleras ger det Trafikverket
trygghet i att infrastrukturen inte äventyras. Sådana lösningar behöver diskuteras och
prövas innan de kan införas.
Ett sätt att på kort tid möta önskemål om ökad vikt är att utöka gällande bruttoviktskurva
för BK1. Så kan detta vägnät öppnas för upp till 64 ton. Ett sådant förfarande äventyrar inte
brobeståndet, under förutsättning att gällande axeltrycksgränser inte överskrids och att
avståndet mellan de yttersta axlarna i hela fordonståget ökas. Detta kommer även att
påverka de svagaste vägarna i mindre omfattning, men nyttan bedöms överstiga den
eventuella skadan. Samtidigt måste också de fordon som vill utnyttja en sådan möjlighet
svara upp mot de krav på utförande och tekniska lösningar som Transportstyrelsen
föreskriver.
En 74 tons reform kommer att förändra konkurrenssituationen mellan trafikslagen. Risken
för stora överföringar av gods från järnväg till väg bedöms som mindre även om det kommer
att ske i viss omfattning. Kunskapen inom området är begränsad och bygger främst på
modeller och beräkningar i en europeisk situation där europeiska vägar som i dag tillåter


BK74 används som arbetsnamn för den nya föreslagna bärighetsklassen för fordon med en
bruttovikt på upp till 74 ton. I Transportstyrelsens rapport föreslås att den nya
bärighetsklassen får namnet BK4.

1
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fordon på 18,75 meter/40 ton, skulle kunna öppnas för t.ex 25,25 meter/60 ton. Få studier
av faktiska förändringar är kända.
Inget tyder på att trafiksäkerheten skulle försämras, förutsatt att fordonen är på avsett
vägnät och i fordonskombinationer som är godkända. Framför allt bestäms olycksrisken
med tunga fordon av förekomsten av dem (exponeringen). Större fordon innebär färre
fordon och exponeringen minskar. Krockvåldet ökar visserligen med ökad vikt, men
sambandet planar ut när viktskillnaden mellan krockande fordon överskrider 1:10. I
praktiken innebär det att en personbil (ca 1,5 ton) utsätts för jämförbart krockvåld oavsett
om den krockar med en 16 tons lastbil eller ett 74 tons HCT-ekipage.
Nyligen genomförda tester visar att både släp och hela ekipage kan byggas och kopplas
samman så deras stabilitet väl motsvarar den hos dagens vanliga lastbilskombinationer. Det
är dock viktigt att påpeka att de sammankopplade fordonskombinationerna (lastbil och
släpfordon) måste vara anpassade till varandra så fordonstågets och inte bara de enskilda
fordonens egenskaper säkerställs. Ett regelverk för 74 tons fordon, och kontroll av att det
följs, behövs för att inte säkerheten ska äventyras.
Just kontrollen av fordon och trafik, och transportörernas kännedom om dem, kan vara en
av orsakerna till att längre och tyngre fordon verkar var inblandade i färre olyckor än
ordinära. Ett kontrollsystem ger också andra fördelar. Det säkerställer att broar och vägar
inte slits ned genom överträdelser. Det säkerställer att oseriösa åkare inte skaffar sig
konkurrensfördelar genom att köra på vägnät som inte är avsett för 74 ton. Det öppnar
möjligheter att minska säkerhetsmarginalerna för broarnas bärighet då belastningarna är
kända. En mycket preliminär analys tyder på att ungefär hälften av de broar som inte klarar
74 ton under ordinarie villkor skulle kunna öppnas för 74 ton om de aktuella fordonens
bruttovikt och trafikintensiteten på bron vore kända. Samtidigt skulle detta innebära att
broarnas nedbrytning påskyndas och de skulle behöva åtgärdas tidigare än annars. Tid att
göra en ekonomisk analys över ett sådant förfaringssätt har inte funnits.
Baserat på erfarenheterna från exempelvis Australien ser Trafikverket ett behov av en ökad
kontroll för att säkerställa att de tyngre fordonen inte framförs på vägar och broar som inte
klarar den högre bruttovikten. Främsta skälet är att skydda infrastrukturen men är även en
fråga om trafiksäkerhet. Trafikverket bedömer att ett kontrollsystem som i första steget
bygger på egenkontroll och på existerande Fleet-Management-system skulle kunna sättas på
fötter inom ett år. Ett kontrollsystem förutsätter att det finns villkor angivna för att ta ett 74
tonsfordon i bruk – t.ex var fordonet får köras och att åkeriföretaget kan verifiera att
fordonet använts enligt de föreskrivna villkoren. Ett sådant system skulle hjälpligt kunna
förse Trafikverket med den data som behövs för att säkra att infrastrukturen inte slits
okontrollerat genom vidlyftigt nyttjande av 74-tonsfordon.
Tekniken för ett kontrollsystem finns, men det behöver utformas i samarbete med berörda
parter. För Trafikverkets del är det viktigt med information om fordonens vikt och deras
färdväg och frekvens på utpekat vägnät. Sådan information skulle kunna sammanställas
med regelbundenhet av åkeriföretagen och skickas till Trafikverket. Uppgifter från FleetManagement-systemen skulle sparas hos åkeriföretagen, så kontroll av överträdelser av
lastvikter, eller utnyttjande av fel vägnät skulle kunna genomföras med stickprov eller
genom ett i förväg bestämt intervall.
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Trafikverket föreslår följande:
1.

Bruttoviktskurvan för bärighetsklass 1 (BK1) utökas till 64 ton. Detta är en åtgärd
som kan genomföras snabbt, och som på 95 procent av det statliga vägnätet möter
näringslivets efterfrågan på effektivare transporter. En utökad bruttoviktskurva
innebär att fordonståg med en minsta längd mellan första och sista axeln på 20,20
meter kan lastas till en bruttovikt på 64 ton. Även fordonståg med axelavstånd
mellan 18,5 meter upp till 20,20 meter kan i steg tillåtas för bruttovikter för 61, 62
och 63 ton. Detta kan införas över hela BK1 förutsatt att de aktuella fordonen
uppfyller gällande regler för axeltryck och de krav som Transportstyrelsen ställer
med av seende på utförande och tekniska lösningar.

2. En ny bärighetsklass BK74 inrättas. Den föreslagna nya kurvan för BK74 innebär en
förflyttning uppåt jämfört med dagens BK1 och medför att fordon och fordonståg
med ett axelavstånd över 4,4 meter tillåts ha en högre bruttovikt på de vägar som får
den nya klassningen. Fordonståg med ett minsta avstånd mellan första och sista
axeln kan ha en bruttovikt på 74 ton, men även för fordon med mindre axelavstånd
kan således öka sin bruttovikt inom BK74. Baserat på erfarenheterna som vunnits
ur HCT-programmet föreslår Trafikverket att dagens bestämmelser om axeltryck,
boggitryck och trippelaxeltryck bör bibehållas men att den tillåtna bruttovikten höjs.
3. Ett vägnät för 74 ton pekas ut. Trafikverkets bedömning är att; E4, E6, E10, E18,
E20 samt delar av Rv40 (mellan Göteborg och Jönköping), Rv50 (mellan Mjölby
och Örebro), Rv55 (mellan Strängnäs och Enköping) och Rv56 (mellan Eskilstuna
och Gävle) är möjliga att öppna för Bk74 med begränsade resurser. Valet av detta
vägnät motiveras av den omfattande godstrafik som går där. Samhällsekonomiska
beräkningar visar på god lönsamhet för de förstärkningar som behövs för att sätta
vägnätet i stånd. På det berörda vägnätet har bärigheten för respektive bro bedömts
och det preliminära resultatet är att 97 broar behöver åtgärdas för att kunna
upplåtas i sin helhet varav 43 st på E4 och 23 st på E6. Kostnaden för att åtgärda
broarna har uppskattats till ca 2,2 miljarder kronor.
Vägnätet skulle kunna öppnas inom ett år med de restriktioner som de svaga
broarna innebär. Dessa måste markeras som förbjudna för 74-tons trafik. Under
den gällande nationella planens första hälft kommer broarna successivt att
förstärkas enligt en plan som Trafikverket upprättar. Därefter kan restriktionerna
hävas allt eftersom. Trafikverket anser att på sikt bör detta vägnät även öppnas för
fordon som är upp mot 33 meter långa i enlighet med Transportstyrelsens uppdrag
att lämna förslag på författningsändringar som gör det möjligt att tillåta fordonståg
med ytterligare modulenheter enligt artikel 4 punkt 4(b) i rådets direktiv 96/53/EG.
Detta skulle öka reformens samhällsekonomiska nytta avsevärt, men kräver en del
inventering och analys av vägnätet, framförallt vad avser framkomlighet.
4. Ett kontrollsystem som i första versionen bygger på egenkontroll och befintlig
teknik som Fleet-Management-system kopplas till 74-tonsnätet. De åkeriföretag
som vill utnyttja 74-tonsnätet måste underkasta sig kraven från kontrollsystemet.
Designen av systemet ska ske i samverkan mellan myndigheter, åkeriföretag och
varuägare. På sikt bör ett mer robust kontrollsystem byggas upp, men även det bör
bygga på befintlig teknik kompletterat med automatisk rapportering av
överträdelser. En del juridiska frågor kopplade till myndigheternas kontroll behöver
lösas innan ett sådant system kan lanseras.
5.
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Att dialoger om 74-tons vägnät utanför de stora transportstråken inleds med
näringslivet.

Trafikverket avser att fortsätta analysen av vilket vägnät som är lämpligt för dessa
fordon och därmed successivt komplettera med regionala vägar. Denna analys
kräver samverkan med näringsliv och kommuner då även kommunala och enskilda
vägar berörs. Former för hur de regionala vägarna kan öppnas för 74 ton är också
viktiga i dessa dialoger
6. HCT-programmet bör slutföras i enlighet med den tidplan som beskrivs i HCTfärdplanen men anpassas i de delar som är lämpligt med anledning av detta
uppdrag.
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Inledning
Högre bärighet på vägnätet är inte ett nytt önskemål. Under relativt modern tid har vägnätet
öppnats för allt större vikter. 1975 öppnades vägnätet för 10 tons axeltryck, 16 tons boggi och
51,4 tons bruttovikt. Redan några år senare påbörjades diskussionerna om högre vikter och i
november 1982 publicerade Vägverket utredningen P014 ”Väghållarkostnader vid ändrade
boggi- och bruttoviktsbestämmelser” där axeltryck/boggitryck/bruttovikt = 10/18/60 ton
analyserades. TransportForskningsKommissionen (TFK) arbetade med frågorna och
publicerade bland annat TFK rapport 1986:9 ”Framtida viktbestämmelser för tunga fordon”.
I oktober 1986 fick Vägverket frågan från Kommunikationsdepartementet vad det skulle
kosta om det statliga vägnätet skulle upplåtas för 10 tons axeltryck, 18 tons boggitryck och
60 tons bruttovikt. Riksdagen beslutade senare att införa en bärighetssatsning som bland
annat skulle bekostas med en extra skatt på tunga fordon. Många broar förstärktes eller
byttes ut till en kostnad av ca 6 miljarder kr. 1990 höjdes bruttoviktstaket till 56 ton och
1993 infördes dagens BK1, dvs. 11,5 tons axeltryck på drivande axel, 18 tons boggitryck och
60 tons bruttovikt. Idag är drygt 97 procent av broarna upplåta för BK1 och 95 procent av
det statliga vägnätet.
En 74-tonsreform ska inte ses som en enskild åtgärd, utan som en del av hela
transportsystemets reformering mot ökad effektivitet, högre säkerhet och minskad
miljöpåverkan. Elektriska vägar, självkörande fordon, HCT - de möjligheter som ny teknik
ger måste mötas genom att anpassa regelverk och infrastruktur.
Att genomföra en 74-tons reform bör sättas in i detta sammanhang. Det är en process som
behöver sin tid för att bli bra. Det är förknippat med kunskapsbyggande och kostnader för
att förstärka vägnätet. I denna rapport lämnar vi ett förslag till ett första steg. En första del
av ett sådant vägnät som skulle kunna introduceras i närtid.

Uppdraget
Trafikverket och Transportstyrelsen fick den 10 april 2014 i uppdrag av regeringen att vidta
förberedelser för att fordonståg med en bruttovikt på upp till 74 ton ska kunna trafikera
delar av det allmänna vägnätet. Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti.
I Transportstyrelsens uppdrag ingår att:
Lämna förslag på författningsändringar som gör det möjligt att på väg som inte är enskild
tillåta färd med fordonståg
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x

Med bruttovikt upp till 74 ton inom nu gällande längdbegränsningar i 4 kap. 17§
trafikförordningen (1998:1276) och,

x

Med ytterligare modulenheter enligt artikel 4 punkt 4 (b) i rådets direktiv
96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner i nationell och
internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen.

I Trafikverkets uppdrag ingår att:
x

Identifiera ett statligt vägnät där det redan idag, eller med begränsade åtgärder,
skulle vara möjligt att tillåta fordonståg med en bruttovikt på upp till 74 ton.
Kommunala vägar, exempelvis anslutningspunkter till terminaler och industrier,
ska ingå i analysen.

x

Analysera behovet av ytterligare åtgärder på andra delar av det statliga vägnätet,
redovisa vilka åtgärder som skulle vara nödvändiga för att möta detta behov.

Transportstyrelsen och Trafikverket har i sina respektive uppdrag dessutom fått i uppdrag
att beskriva konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna, bland annat de
samhällsekonomiska konsekvenserna kopplade till de transportpolitiska målen samt de
finansiella konsekvenserna för privata och offentliga aktörer.
För båda myndigheternas uppdrag gäller som förutsättning att
x

De föreslagna förändringarna ska kunna genomföras med bibehållande av dagens
höga säkerhetsnivå.

x

Myndigheterna ska genomföra uppdraget i samverkan.

x

Alla förändringar i infrastrukturen ska genomföras inom befintliga ekonomiska
ramar och regeringens beslut de 3 april 2014 om fastställelse av nationell
trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden
2014- 2025 (Näringsdepartementet, 2014).

x

Samråd ska ske med Rikspolisstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting,
företrädare för transportköpare, transportörer och fordonsindustri samt regionalt
utvecklingsansvariga.

I skälen för regeringens beslut anges att:
x

Det är mycket viktigt att fordonen har den senaste teknologin vad gäller säkerhet
och stödsystem så att fordonen håller rätt vikt och att de befinner sig på vägar som
klarar fordonen.

x

Det allmänna vägnätets lämplighet för bruttovikter upp till 74 ton behöver
kartläggas och behov av förbättringar på ett utpekat strategiskt nät identifieras.

x

Möjligheterna att använda informations- och kommunikationsteknik för
vägvisning bör övervägas.

x

Lösningar för en kostnadseffektiv kontroll av efterlevnaden behöver tas fram.
Möjligheterna att använda system baserade på egenkontroll bör beaktas.

x

Alla förändringar i infrastrukturen ska genomföras utifrån det transportpolitiska
målet om bland annat samhällsekonomisk effektivitet.

Uppdraget redovisas i sin helhet i bilaga I.
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Avgränsningar
Den begränsade tiden för uppdraget har medfört att prioriteringar i vad som kunnat utredas
har varit nödvändiga. Trafikverket har därför valt att fokusera på de delar av uppdraget som
bedömts mest kritiskt för ett snabbt genomförande. Fokus har därför lagts på att i samråd
med främst fordonstillverkarna ta fram en ny bärighetsklass som medger tyngre fordon upp
till 74 tons bruttovikt och som tillgodoser branschens krav på lämpliga fordon och
fordonståg med tanke på olika typer av gods, fordonens dynamik, bränsleförbrukning,
kostnad mm samt infrastrukturens (främst broarnas) begränsningar.
Ett strategiskt vägnät inom befintliga ekonomiska ramar med samhällsekonomisk
effektivitet innebär en betydande begränsning i hur mycket fysiska åtgärder som kan
genomföras. Villkoret om samhällsekonomisk effektivitet ger att bara stråk med stora
godsflöden kan bli aktuella när det gäller att prioritera åtgärder. Trafikverket ser därför att
det identifierade huvudvägnätet för gods är en rimlig utgångspunkt för vilket vägnät som
bör prioriteras. I infrastrukturen är broarnas bärighet det som är mest kritiskt. Trafikverket
har därför identifierat begränsande broar på huvudvägnätet för gods.
Av Regeringens skäl framgår att de föreslagna förändringarna ska kunna genomföras med
bibehållande av dagens höga säkerhetsnivå samt att tyngre fordon inte får leda till att
infrastrukturens långsiktiga funktion och värden riskeras. Detta kräver en genomgång och
analys av främst broarnas bärighet men även vägarnas lämplighet med avseende på till
exempel svaga vägkanter som ökar risken för vältolyckor eller vägar med sämre uppbyggnad
som riskerar att slitas ner i förtid mm. Det har inte varit möjligt att kartlägga och peka ut de
regionala näringslivsvägarna för hela landet. Analysen i denna del har därför koncentrerats
till ett län (Västernorrland) för att i detalj analysera vilka kriterier som bör styra val av
lämpliga vägar på det mindre vägnätet. Analysen för detta län har sedan legat till grund för
bedömningarna för det nationella vägnätet och dess broar. Trafikverket avser att fortsätta
denna analys för hela landet efter rapporteringen av regeringsuppdraget för att ett större
vägnät ska vara klart då regelverksförändringarna kan börja tillämpas och vägnätet öppnas.
I uppdraget ingår även att analysera kommunala vägar, exempelvis anslutningspunkter till
terminaler och industrier. Trafikverket ansvarar inte för dessa vägar och har inte heller
tillräcklig kunskap för att kunna göra en bedömning av anslutningsvägarna till hamnar och
terminaler. Inom ramen för uppdraget har samråd med SKL skett där detta diskuterades.
Det finns ett behov att fördjupa den analysen med berörda kommuner och andra berörda
parter.
Trafikverket har inte särskilt analyserat vad som krävs för att tillåta även längre fordon i
enlighet med Transportstyrelsen uppdrag. Vid framtagandet till förslag på ny bärighetsklass
har dock även längre fordon beaktats. Trafikverket ser dock positivt på att vägnätet öppnas
även för längre fordon i enlighet med HCT2-programmets målsättningar då en analys även i
denna del genomförts.


2

HCT= High Capacity Transport avser införande av fordon med högre kapacitet (längre och/eller
tyngre) än vad som används idag där du får tillgång till ett utsnitt av vägnätet där du får
konkurrensfördelar, under förutsättning att du uppfyller villkoren för tillträde.
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I HCT-programmet ingår även försök med tyngre fordonståg än 74 ton. Trafikverket har
dock i enlighet med uppdraget valt att begränsa analysen till fordonståg med en bruttovikt
på upp till 74 ton.

Uppdragets genomförande
Uppdraget till Trafikverket respektive Transportstyrelsen är utformat som två uppdrag men
med stora gemensamma delar. Uppdraget har därför genomförts i nära samverkan mellan
de två myndigheterna. Bland annat har en gemensam samhällsekonomisk analys har tagits
fram.
Inom ramarna för uppdraget har gemensamma samrådsmöten med Transportstyrelsen
hållits med Sveriges Kommuner och Landsting samt med Rikspolisstyrelsen. Dessutom hölls
ett samrådsmöte den 11 juni dit företrädare för transportköpare, transportörer och
fordonsindustri samt regionalt utvecklingsansvarig bjudits in. Syftet med mötet var att få
deltagarnas syn på uppdraget samtidigt som Trafikverket och Transportstyrelsen
informerade om pågående arbete och lösningsförslag.
Dessutom har ett stort antal enskilda möten ägt rum för att få synpunkter på särskilda delar
av uppdraget bl. a inom HCT-gruppen vid Closer. Detta har särskilt gällt framtagandet av
lämpliga typfordon för en ny bärighetsklass samt för ett system för regelefterlevnad.
Denna rapport utgör rapportering av Trafikverkets del av uppdraget. För
Transportstyrelsens del som bland annat innefattar förslag på förändringar i regelverk
hänvisas till Transportstyrelsens rapport.

Utgångspunkter och förutsättningar
Forsknings- och demonstrationsprogrammet High Capacity Transports
Trafikverket har under flera år arbetat i nära samarbete med Transportstyrelsen och
branschen för att utveckla energieffektiva och hållbara transportlösningar i form av längre
och tyngre fordonskombinationer (HCT) än de som generellt tillåts på det svenska vägnätet
idag. Programmet (Berndtsson, 2012) drivs vid Closer som på uppdrag av Forum för
innovation inom Transportsektorn också tagit fram en färdplan för införande av HCT i
Sverige (Helena Kyster Hansen, 2013). Trafikverkets del i HCT-programmet bedrivs i form
av ett FoI-program i Trafikverkets FoI-portfölj ”Effektiva transportkedjor för näringslivet”.
Idégrunden för HCT är följande:
”Du får tillgång till ett utsnitt av vägnätet där du får konkurrensfördelar, under
förutsättning att du uppfyller villkoren för tillträde.”
Programmet syftar till att skapa förutsättningar för introduktion av High Capacity
Transports på en utpekad del av det svenska vägnätet genom att beskriva och utveckla
tillstånds- och problembilder, utvecklingsbehov, möjliga lösningar och att testa och
demonstrera dessa. Utgångspunkterna är att HCT bidrar till transportpolitiska och
näringspolitisk nytta genom att:
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x

Öka tillgängligheten genom att nyttiggöra kapaciteten i befintliga transportsystem.

x

Öka avkastningen av tidigare gjorda infrastrukturinvesteringar.

x

Öka säkerheten för tunga transporter.

x

Öka konkurrenskraften hos svensk fordons- och transportindustri.

x

Minska behovet av nya infrastrukturinvesteringar.

x

Minska energianvändningen och minska koldioxidutsläppen.

x

Minska utsläppen av avgasemissioner, i första hand kvävoxider och partiklar.

För att kunna leva upp till dessa målsättningar ska programmet:
x

Säkra kunskapsbasen för vidare utveckling.

x

Utveckla, verifiera och demonstrera ny teknik och logistik.

x

Utveckla, verifiera och demonstrera nya regelverk, marknads- och affärsmodeller.

x

Mäta effekter.

HCT-programmet bedrivs i ett antal arbetspaket som syftar till att svara mot de
identifierade utvecklings- och kunskapsbehoven kopplade till ett införande av längre och
tyngre fordon där de viktigaste beskrivs nedan:
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x

Systemeffekter för att öka kunskapen om de effekter som uppkommer i
transportsystemet till följd av ett stegvis införande av HCT. Öka tillgången till
relevant data för exempelvis samhällsekonomiska analyser. Undersöka
konkurrensen gentemot andra trafikslag. Öka kunskapen om marknaden och
potentialen för olika marknadssegment samt påverkan på miljö och klimat.

x

Påverkan på trafiksäkerheten och behov av kompensatoriska åtgärder.

x

Infrastrukturens lämplighet och att definiera och beskriva ett första HCT-vägnät
och dess bärighet och kapacitet med hänsyn till broar, rastplatser, terminaler och
hamnar. Inventering av påfarter mm.

x

Stötta intressenters medverkan genom demonstrationsfordon. Utveckla en
temporär process för HCT-tillstånd/ dispenser för kommande försök och
demonstrationer. Utveckla specifika HCT upplägg i reella transportfall på faktiskt
vägnät för att testa HCT med fler varuägare och fler varugrupper. Pågående
demonstrationsfordon ska analyseras med avseende på energianvändning,
ekonomi mm.

x

Ett antal ”blue prints” över typiska fordonsekipage i lämpliga storleksklasser
anpassade för olika typer av gods kopplade till olika branscher, varuslag och
transportbehov ska tas fram.

x

Tillträde och övervakning ska demonstreras med hjälp av det Australiska systemet
IAP. Utveckla system för regelefterlevnad samt nya tjänster för villkor för tillträde.

x

Performance Based Standards innebär att ett Svenskt system med nivåer på
egenskaper, certifiering och godkännandeprocess tas fram för typkombinationer
av fordon.

x

Utveckla logistiska HCT system för olika varuslag.

x

Lämna förslag på ett samlat regelverk för införande av HCT.

x

Internationella samarbeten med andra länder och aktörer.

HCT-programmet startade 2011 och har en tidplan till 2016 då målet är att genom
forskning, utveckling och demonstration ta fram ett underlag från skilda branscher och
områden för beslut om implementering på delar av det svenska vägnätet. Den kunskap som
redovisas i denna rapport bygger till stor del på den utveckling som skett inom ramen för
HCT-programmet och dess föregångare. Då programmet inte slutförts saknas delvis
kunskap vad gäller både tyngre och längre fordon. Trafikverket anser därför att arbetet i
HCT-programmet bör fortsätta i enlighet med den tidplan som beskrivs i HCT-färdplanen
men anpassas i de delar som är lämpligt med anledning av detta uppdrag.

Varför tyngre och längre fordon?
Välutvecklade och kostnadseffektiva logistik- och godstransportsystem är en förutsättning
för handelns och industrins fortlevnad och utveckling och därmed för samhället i stort. De
svenska transportpolitiska målen ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.
Järnvägsnätets infrastruktur är idag ansträngd och vi är idag på en historiskt hög nivå vad
gäller trafik på järnväg i Sverige. Kapaciteten i det svenska järnvägssystemet är högt
utnyttjat och flera sträckor kan klassas som överbelastade (Trafikverket, 2011). Generellt
sett är kapaciteten på vägnätet god. Undantag gäller för vissa vägar inom storstadsområdena
och andra pendlingsvägar under rusningstid. Under övriga tider på dygnet finns ofta ledig
kapacitet.
Mellan 1966 och 2006 ökade transportarbetet med totalt 72 procent, från 58 miljarder
tonkilometer till drygt 99 miljarder tonkilometer. Transportarbetet på väg har flerdubblats
under perioden (+227 procent) och samtidigt nära nog fördubblat sin andel av det totala
transportarbetet, från 22 procent till 40 procent. Med de förutsättningar som antas när det
gäller ekonomins utveckling, varuvärdenas förändring, utrikeshandelns förändrade
fördelning på länder, infrastrukturens utbyggnad, ökade körkostnader för järnväg och
sjöfart, m.m. ger Trafikverkets analys att efterfrågan på godstransporter kommer att öka
med drygt 50 procent fram till 2030 och då uppgå till ca 149 miljarder tonkilometer varav
vägtransporterna står för ca 42 procent (Trafikverket, 2014). Samtidigt kan inte andra
transportslag såsom järnväg och sjöfart ta över alla godstransporter på väg utan en
effektivisering av varje transportslag för sig och tillsammans måste ske.
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Transportsektorn och samhället står inför stora utmaningar i att minska klimatpåverkan och
energianvändningen. EU-kommissionens vitbok om transporter3 anger ett mål om att
minska koldioxidemissionerna från transportsektorn med 60 procent till 2050 jämfört med
1990 års nivå. Det transportpolitiska målet anger att transportsektorn ska bidra till det
nationella klimatmålet vars vision är att Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv
energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2050 (Regeringen,
2009). För att nå detta kommer stora minskningar att krävas inte minst från
transportsektorn. Energieffektivisering av fordonen sker kontinuerligt samtidigt som
utsläppen av hälsoskadliga emissioner också minskar till följd av strängare avgaskrav.
Utvecklingen av förbränningsmotorn och fordonet genom lägre luft- och rullmotstånd och
därmed ökad bränsleeffektivitet ger inte ett tillräckligt bidrag
En utgångspunkt för Trafikverkets arbete är den så kallade fyrstegsprincipen som innebär
att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis.


1.

Tänk om: dvs. åtgärder som kan påverka behovet av transporter och valet av
transportsätt.

2. Optimera: dvs. åtgärder som effektiviserar användningen av befintlig infrastruktur
och fordon
3. Bygg om: dvs. begränsade ombyggnadsåtgärder
4. Bygg nytt dvs. större ombyggnadsåtgärder och nyinvesteringar.

Ett införande av tyngre fordon ligger väl i linje med denna princip att utnyttja de
infrastrukturinvesteringar som redan är gjorda på bästa sätt och att med begränsade
åtgärder höja effektiviteten i transportsystemet. Trafikverkets slutsats är således att det
inom vägtransportsystemet finns kapacitet och gjorda investeringar som skulle kunna
nyttjas för att möta den ökande efterfrågan på transporter. Att möjliggöra för tyngre och
längre fordon där så är lämpligt kan bidra till en ökad energieffektivitet och lägre
koldioxidutsläpp från transportsektorn.

Införandet ska ske med en hög säkerhetsnivå
Av uppdraget framgår att de föreslagna förändringarna ska kunna genomföras med dagens
höga säkerhetsnivå. Transportpolitikens hänsynsmål anger att transportsystemets
utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt. Av regeringens skäl framgår också att infrastrukturens långsiktiga funktion och
värden inte får riskeras. Trafikverkets säkerhetspolicy anger att transportsystemets säkerhet
och trygghet är en förutsättning för att trafiken ska fungera effektivt, med god tillgänglighet
och att systemen är tillförlitliga. Säkerheten blir då en naturlig del av all verksamhet och
säkerhetsbegreppet ska därför enligt Trafikverket tolkas vidare än att bara gälla
trafiksäkerhet så att även säkerhet för investeringar och infrastrukturen inkluderas och
motsvarar verksamhetens risker och konsekvenser. Trafikverket menar därför att en reform


3
White Paper on Transport: Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive
and resource efficient transport system - COM (2011) 0144
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som syftar till högre transporteffektivitet även bör bidra till att stärka säkerhetskulturen för
de aktörer som är inblandade.

Figur 1. Utveckling av säkerhetskulturen mot ökad säkerhet. Vägtransportsystemet som helhet
kännetecknas i dagsläget av att det är kalkylerande, men hos många aktörer finns en strävan att bli
mer proaktiva. Å andra sidan finns det också aktörer som helt ställer sig vid sidan av
säkerhetskulturen och systematiskt bryter mot regler för att skaffa sig konkurrensfördelar.

En ökning av bruttovikten inom befintliga längdbegränsningar innebär att fordonets
tyngdpunkt höjs. Detta kan påverka fordonets stabilitet och måste hanteras i regelverket så
att risken för till exempel vältolyckor inte höjs. Transportstyrelsen har också i uppdrag att
föreslå regelförändringar som tillåter längre fordon. För dessa tillkommer frågeställningar
vad gäller trafiksäkerheten exempelvis vad gäller omkörningar, utrymmesbehov i
förhållande till vägens utformning i exempelvis cirkulationsplatser, högersvängkörfält,
parkeringsplatser mm. Fordonen måste också i övrigt uppfylla krav på hög säkerhet vad
gäller de tekniska system på exempelvis bromsar och kopplingsanordningar som används
för dessa fordon.
I regeringens skäl framgår att det är viktigt att fordonen har den senaste teknologin vad
gäller säkerhet och stödsystem så att fordonen håller rätt vikt och att de endast håller sig på
de vägar som klarar fordonen. Trafikverket stöder till fullo den inriktningen. Genom att
nyttja den synergi som uppstår med ett införande som effektiviserar transportsystemet med
färre fordon med införande av ny teknologi för vägvisning, Fleet-Management, tekniska
system på fordonen för stabilitet, bromsar mm med en lämplig nivå av tillsyn som syftar till
efterlevnad av maxvikter och hastighetshållning kan förutsättningar för en bättre
säkerhetskultur byggas. Vad gäller de tekniska kraven på fordonen hanteras dessa i
Transportstyrelsens uppdrag.

19

Internationella erfarenheter
Längre och/eller tyngre fordon har prövats i en hel del länder (Helena Kyster Hansen,
2013), bl.a Canada, USA, Mexico, Brasilien, Nya Zeeland, Australien, Sydafrika och Finland.
Angreppsätten och villkoren för HCT skiljer sig åt mellan länderna. Vi vill i korthet redovisa
några exempel och ländernas tankar bakom sina satsningar för att sätta in de svenska
ambitionerna med HCT och 74 ton i ett internationellt perspektiv.
I Australien har man mer är tre decenniers erfarenhet av HCT. Det statliga vägnätet är
indelat i fyra så kallade tillgänglighetsklasser. Den mest öppna (Level 1) avser drygt 90
procent av vägarna och tillåter fordon som är upp till 20 meter och väger max 63,5 ton. Om
en operatör använder sig av IAP (Intelligent Access Program) öppnas detta vägnät för
fordon upp till 68 ton. IAP innebär att fordonet är GPS-övervakat så att man kan säkerställa
att det befinner sig på det vägnät som det har rätt att vara på.
Därefter följer nivåerna 2, 3 och 4. Var och en med mer generösa möjligheter till ökad längd
och vikt. Level 2 avser i huvudsak det som kallas B-doubles (B-dubbel) som begränsas av 26
meter och 68 ton. Mellan 1996 och 2006 ökade antalet B-dubbel nästan tiofalt (från 1 265
till 11 400), medan ökningen av övriga ledade tunga fordon var liten (från 54 198 till
58 200). Mellan 1999 och 2007 tog B-dubbeln upp hela ökningen av transportarbetet utfört
av ledade fordon (OECD, 2009), (Pearson, 2009).
De följande nivåerna är med svenska mått mer extrema med fordon som är över 60 meter
långa och väger upp till 132 ton.
I Nya Zeeland kan så kallade High Productivity Motor Vehiles (HPMV – längre/tyngre än
det normalt tillåtna 20 meter/44 ton) tillåtas på speciellt utpekade rutter. Fordonen är
sällan över 25 meter, eftersom det då krävs ett särskilt tillstånd för att passera
järnvägskorsningar. Varje HPMV klassas individuellt i kombination med ett PBS-system
(Performance Based Standards). Runt 1000 fordon är klassade som HPMV (ca 5 procent av
Nya Zeelands fordonsflotta) varav hälften för högre vikt än 44 ton. Många av dessa fordon
utnyttjar inte denna höga vikt eftersom godset som transporteras för det mesta är
skrymmande.
I USA skiljer sig regelverket mellan delstaterna. Inom de 12 delstater där HCT tillåts finns
utpekade stråk för olika typer av fordon. Längst fordon tillåts i Colorado – 35,5 meter
(dragbil och tre släp) och de tyngsta i Michigan – 74 ton. Michigans tunga bilar är ofta
relativt korta (knappt 18 meter) med 11 axlar. Inom en och samma delstat kan olika vägar
vara tillåtna för olika typer av HCT-fordon. Även tidpunkt och årstid kan begränsa
förekomsten av HCT.
Mexico tillåter kombinationer upp till 31 meter och 66,5 ton på vissa huvudvägar. Man har
17 olika baskonfigurationer av fordon. Var och under vilka förutsättningar dessa har tillgång
till vägnätet beror på fordonskombinationen, vägtyp och maxvikt. Men fordonen är bara
tillåtna på de tre högst klassade (av fem typer) vägtyperna – ET-Highways, A- Highways och
B-Highways – alla delar av det primära vägnätet.
I Brasilien tillåts normalt max 19,8 meter/57 ton. Med speciellt tillstånd och på utpekade
vägar tillåts B-doubles upp till 30 meter och 74 ton. Speciella krav ställs på fordonen.
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I Sydafrika är normal max fordonsstorlek 22 meter/56 ton. För större fordon pågår
försöksverksamhet i kombination med Performance Based Standards (PBS), främst för
timmertransporter. Ett 60-tal s.k. ”Smart Trucks” rullar nu på vägarna. Klassificeringen
följer Australiskt PBS-mönster varför inget max mått/vikt finns utan fordonen klassificeras
efter PBS. Största fordonen för närvarande är 42 meter/176 ton för gruvindustrin.
I Canada har provinserna stor frihet att bestämma egna regelverk. Några delstater tillämpar
Performance Based Standards (PBS) för att avgöra vilka fordon som får tillgång till olika
delar av vägnätet. Flera delstater tillämpar SPIF-systemet (Safe, Productive, Infrastructure–
Friendly) som ställer krav på fordonen i alla storleksklasser. Fordon som inte uppfyller detta
regelverk får sin maxlast reducerad med 3 ton. I Canada är HCT-fordonen främst ett sätt att
öka lastvolymen genom att förlägna fordonen. I Alberta tillåts t.ex. en ökad lastvolym men
inte högre totalvikt än den maximalt tillåtna på 62,5 ton vid 8 axlar. Vägnätet som HCTfordonen får köra på är ca 3000 km långt vilket motsvarar ca 20 procent av huvudvägnätet i
Alberta. En slutsats från 40 års erfarenheter i Alberta är att den generellt höga
säkerhetsprestandan för HCT-fordonen är starkt relaterade till de stränga tillståndskraven.
Dessa innebär i korthet anvisade transportvägar, restriktioner för hastighet, tid på dygn, och
under vilka väg- och väderförhållanden HCT-fordonen får köra, samt krav på förarnas
erfarenhet och extra utbildning.
Gemensamt för dessa länder är att endast delar av vägnätet är upplåtet för HCT och att
fordonen som nyttjar dessa vägnät måste uppfylla skilda, men tydliga villkor i ett regelverk,
ofta kopplat till PBS.

Performance Based Standards (PBS), tillgång till vägnätet och slitage
Vilka fordon som får trafikera det svenska vägnätet bestäms bl.a av fordonens mått och vikt.
Det följer bl. a av rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och
internationell trafik för vägfordon som framförs inom gemenskapen.
Ett annat sätt att hantera frågan om fordonen än genom fasta mått har prövats utanför EU.
Det handlar om Performance Based Standards (PBS) – ett system som mera beskriver
fordonen genom dess egenskaper i relation till infrastrukturen, än genom dess mått och vikt.
Systemet används i olika omfattning i bl.a Australien, Canada, Sydafrika, Brasilien, USA och
Nya Zeeland. I Australien har man implementerat systemet nationellt. Poängen med
systemet är att det öppnar för nya tekniker och innovativa lösningar genom att lägga fast
krav på fordonens egenskaper, men inte deras utformning.
En motsvarande tanke finns inom andra sektorer av EU genom direktivet om new approach4
för teknisk harmonisering inom t.ex byggprodukter. Standarderna lägger fast minsta krav
för hälsa och säkerhet men reglerar inte i detalj den tekniska lösningen.
I Australien finns 16 standarder kopplade till fordonen och 4 till infrastrukturen. De 16
standarderna om fordonen handlar om fordonets säkerhetsegenskaper när det körs. De 4


4

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/techni
cal_harmonisation/l21001a_en.htm
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standarderna om infrastruktur handlar om infrastrukturens förmåga att möta krafter och
belastningar från fordonen när de körs.
För varje fordonsstandard finns prestationsnivåer som öppnar möjligheten att trafikera
olika delar av vägnätet. I Sverige driver VTI ett FoI-projekt (Finansierat via FFI5) med syfte
att ta fram relevanta standarder och nivåer på dem för svenska förhållanden. Ett liknande
projekt drivs även i Holland. Exempel på PBS standarder är: startbarhet,
backtagningsförmåga, accelerationsförmåga, nos- och svanssvep, statisk vältningsgräns,
bakåtförstärkning av sidoacceleration, bärighet för broar, bärighet för beläggning etc.
När det gäller infrastrukturens egenskaper och förmåga att möta fordonens påverkan genom
slitage och belastning finns 4 standarder. Alla finns till som skydd för infrastrukturen, som
oftast inte är designad för de mycket höga laster och krafter som uppstår vid mycket långa
och/eller tunga fordon.
1.

Vägens bärighet. Förmågan att hantera vertikala krafter under vägens yta
(Pavement vertical loading). Standarden handlar om enskilda axlars eller
axelgruppers påverkan och inte om fordonets totala vikt.

2. Beläggningens slitstyrka. Förmågan att hantera horisontella krafter på vägens
yta. (Pavement horisontal loading). Standarden handlar om de krafter som uppstår
i kontakten mellan väg och däck då ett fordon startar, körs i en backe eller svänger.
Standarden anger maximal vikt på enskilda axlar eller axelgrupper.
3. Spridning av hjulens kontakttryck. Minsta bredd och högsta tryck på
däcket.(Tyre contact pressure distribution). Standarden handlar om däckens
egenskaper som påverkar slitaget på vägen- både vad gäller vägens bärighet och
beläggningens slitstyrka.
4. Broarnas bärighet (Bridge loading). Standarden föreskriver, liksom den svenska
bruttoviktskurvan, minsta avstånd mellan fordonsaxlar vid olika bruttovikter för
fordonen. Den ger också en möjlighet att genom en särskild process (jfr
dispensprocessen) hantera mer extrema fall.
Den allmänna uppfattningen har varit att påverkan på vägen inte blir större om man
samtidigt som man höjer bruttovikten även inför fler axlar och därmed inte ökar
axelvikterna. Nya rapporter har dock visat att detta inte alltid gäller. En rapport från Finland
av Pauli Koliisoja redovisades i maj. Resultaten visar på upp till 3 gånger större belastning
på vägen vid singelmontage (gäller det mindre vägnätet där vägkonstruktionen är sämre
uppbyggd).




5

Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, http://www.vinnova.se/sv/ffi/
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Erfarenheter från Finland
Finland införde en höjning av den maximala bruttovikten för fordonståg från 60 ton till 76
ton genom en förordning som trädde i kraft den första oktober 2013. De huvudskäl som
angetts för reformen är:
x

Att öka de finländska företagens konkurrenskraft.

x

Aktivt arbete av fraktköpare

x

Införandet av svaveldirektivet i Östersjön som bedömdes öka transportkostnaderna
för den finländska industrin

x

Behov av att utveckla och effektivisera de nationella transporterna

x

Samhällsekonomiska vinster bland annat i form av minskade transportkostnader,
något bättre trafiksäkerhet samt minskade koldioxidutsläpp

Genomförandet skedde i ett högt tempo och beslutet fattades av regeringen den 6 juni 2013
och trädde i kraft den 1 oktober samma år. Flera aktörer hade önskat en längre
införandetid. Bl. a. önskade Kommunerna flera års förberedelsetid och Finska Trafikverket
ett år. De nya bestämmelserna är rent nationella, och beaktar inte de Europeiska
modulsystemet såsom gjorts i de svenska demonstrationsprojekten. Att underlätta för
gränsöverskridande transporter med höjda vikter låg inte i Finlands intresse när reformen
bereddes och infördes. Ändringen har notifierats till EU där Finland fick fråga om
förändringen även gällde för fordon i gränsöverskridande trafik.
Krav på fordonen
De finska reglerna bygger på att man lägger till flera axlar på både på dragbilen och på
släpvagnen. Fordonstågets maximala längd bibehålls på 25,25 meter. Exempelvis blir den
maximala vikten för en lastbil med fyra axlar 35 ton. En lastbil med fem axlar får väga
maximalt 42 ton. För att 76 ton ska tillåtas krävs att fordonståget har minst nio axlar samt
att minst 65 procent av bruttovikten ska fördelas på axlar försedda med dubbelmonterade
hjul. Valet av 76 ton var helt enkelt att man utgått från 60 ton och lagt till två 8-tonsaxlar.
Några viktiga förändringar på axelvikterna är:
För bilens 2-axliga boggi höjs av maxvikt från 19 till 21 ton med krav på luftfjädring och
dubbelmonterade hjul.
För bilens 3-axliga boggi höjs av maxvikt från 24 till 27 ton vid dubbelmonterade hjul på
minst 2 av axlarna.
För fordonståg med en bruttovikt över 68 ton krävs att minst 65 procent av efterfordonets
massa ska ligga på axlar som har dubbelmonterade hjul. Dessutom krävs att minst 20
procent av vikten på bilen ska ligga på drivande axlar.
Kraven på dubbelmonterade hjul och luftfjädring infördes för att kompensera för de något
ökade axeltrycken som annars bedömts kunna ge problem främst på det perifera vägnätet
med sämre uppbyggda vägar. Man räknar med att man kan uppnå till och med mindre
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vägslitage med dessa åtgärder. Dessutom medför dubbelmontage ökad trafiksäkerhet
eftersom det förbättrar ekipagens styregenskaper. Kravet av dubbelmontage medför dock
ökade kostnader för åkerierna.
För Transporter av farligt gods infördes särskilda bestämmelser där fordonstågets bruttovikt
begränsades till mellan 60 och 68 ton.
En femårig övergångsperiod infördes. Under denna period får man under vissa
förutsättningar lasten på befintliga fordon. För detta krävs en ändringsbesiktning. Där
används fordonstillverkarnas intyg för att bekräfta att vissa bil- och vagntyper är lämpade
för de högre vikterna. Dubbelmontage krävs inte av fordon registrerade enligt
övergångsperiodens regelverk. De viktigaste reglerna under övergångsperioden kan
sammanfattas som:
x

Lastbil med två axlar: höjd vikt från 18 till 20 ton

x

Lastbil med tre axlar: höjd vikt från 26 till 28 ton

x

Fordonståg med sju axlar: höjd vikt från 60 till 64 ton

Utöver det ovan nämnda kraven på fordonen finns även ett krav på motoreffekt per ton.
Infrastrukturen
För att skydda infrastrukturen har man infört krav på att minst 65 procent av fordonstågets
totalvikt ska ligga på axlar försedda med dubbelmonterade hjul.
För 76 tonsfordon och nuvarande längd planerar Finland ingen ytterligare kontroll av
regelefterlevnaden för att undvika skador på infrastrukturen. Skälen som nämns är att
polisen inte har resurser att kontrollera och dessutom saknas ofta kunskap om de nya
reglerna. För de finska försöksprojekt med fordon som är tyngre än 76 ton används däremot
fordonets Fleet Managementsystemet till kontroll på samma sätt som i för de ingående
fordonen i det svenska HCT-programmet.
Icke tillåtna broar skyltas samt anges på karta på nätet. Varje bro kräver i snitt 6-8 skyltar.
Behovet av skyltningen var det som var tidskritiskt och gjorde att man flyttade fram
införandet två månader. Vägar och broar med restriktioner har ofta flera olika restriktioner
vilket medför problem med svårförståelig skyltning för trafikanten.
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Figur 2. Karta över broar med restriktioner. Kartan visar även underfarter som är lägre än 4,40 m.
Kartan uppdateras kontinuerligt. Källa:
http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/s/trafiknat/vagar/dimensionerochmassa/brorestriktioner

När det gäller det kommunala vägnätet måste kommunerna sätta upp skyltar. Kommunerna
tillhandahåller dock inga kartor. Detta innebär att föraren själva måste ha koll på vilka
kommunala broar de får köra på. Det finns en osäkerhet om vilken kunskap kommunerna
hade om införandet av 76-ton och vad det innebar för deras vägar och broar.
I sin långtidsplan har Finland 55 Miljoner Euro avsatta till förstärkning av broar på det
statliga vägnätet och det bedöms räcka till ca 100 av de 450 broar som har för låg bärighet.
Några Finska lärdomar
Myndigheter och berörda aktörer ser reformen i princip som positiv. De kritiska rösterna
gäller den snabba implementeringen och olika tekniska detaljer. Det finländska näringslivet
välkomnar de högre vikterna men åkeriföretagarna är mer kritiska eftersom dessa
förutsätter investeringar i nya fordon. Investeringstakten hos åkerierna och
begränsningarna i infrastrukturen är de främsta hindren som bromsar nyttjandet av de
högre vikterna.
Det finns ingen samlad uppföljning på fördelningen av olika typer av fordon men för
skogsnäringen ser fördelningen ut enligt nedan:
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Figur 3. Utveckling av fördelningen av fordon med olika vikt för skogsnäringen i Finland efter
reformens införande.

Andra lärdomar är att man dragit är:
x

Att kunskapen om broarnas status borde tagits med tidigare.

x

Informationen skulle varit ännu tydligare mot alla intressenter. De har haft ett antal
informationsmöten med branschen.

x

Trafiksäkerhetsfrågorna skulle fått mer fokus.

Pågående revision av mått- och vikt direktivet (96/53/EG)
Uppdraget handlar om att vidta förberedelser för att tillåta tyngre fordon på delar av det
allmänna vägnätet i Sverige. Rådets direktiv 96/53/EG reglerar största tillåtna dimensioner
i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för tunga
fordon inom EU. Under våren 2013 presenterade EU- kommissionen ett förslag till ändring
av direktivet. Ändringsförslaget har under 2014 förhandlats i råd och parlament men har vid
denna rapports färdigställande inte slutförts. I Trafikverkets remissvar till regeringen på
EU-kommissionens förslag framförde verket betydelsen av att regelverket utvecklas för att
kontinuerligt kunna ta till sig ny teknik och utveckla hållbara lösningar6. Ett exempel på en
sådan utveckling vore en utveckling i riktning mot Performance Based Standards som
beskrivits i avsnittet ovan.
EU-kommissionens förslag till ändring innehåller bl.a krav på medlemsstaterna att inrätta
system för vägning av tunga fordon med syftet att stävja överlaster. Trafikverket framförde i
sitt remissvar att övervakning av transporter genom modern teknik och dess tillämpningar
är viktig och ger goda möjligheter att övervaka transporter som avviker från gällande
regelverk och underlättar såväl kvalitetssäkrade transporter (rätt fordon och last på rätt väg)
samt underlättar uppföljning och kontroll. Denna inriktning ligger i linje med Trafikverkets
förslag på egenkontroll för dessa fordon i detta uppdrag som skulle kunna utgöra ett
lämpligt första steg.


6 Trafikverkets remissvar gällande Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av
direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och
högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom
gemenskapen, Diarienummer: TRV 2013/29994
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Av Kommissionens förslag föreslås att medlemsstaterna ges möjlighet att välja om ett
infrastrukturbaserat system eller ett fordonsburet system för viktkontroll bör införas.
Trafikverket anser ett införande skall ske mot fordonsburen viktkontroll. Detta medger och
gynnar egenkontroll samt förtjänster mot intelligenta transportsystem som medger andra
stora samhällsnyttor såsom exempelvis fordonsdeklaration,
säkerhetsstyrningstillämpningar och olika system för tillträdeskontroll gällande
infrastrukturen. Ett införande bör över tiden ske på ett sådant sätt att detta kan göras utan
onyttiga merkostnader i fordonsflottan och med exkluderande av fordon- och/eller
transportsammanhang som inte står i proportion mot samhällsnyttan. HCT innebär i detta
sammanhang ett bra exempel där Trafikverket bedömer att ett införande bör kunna ske med
beaktande av samhällsnyttan och på samma gång medföra ett införande i mindre skala för
att vinna erfarenheter. Ett sådant system kan också väl lämpa sig, på aggregerad nivå med
beaktande av den personliga integriteten, såsom ett underlag vid preselektering av riktade
kontrollinsatser av regelefterlevnaden. Större träffsäkerhet helt enkelt och därmed också
preventiv effekt på regelefterlevnaden.
En större utbyggnad för att införa ett infrastrukturbaserat viktkontrollsystem skulle
innebära kostnader som inte står i rimlig proportion till samhällsnyttan ur ett svenskt
perspektiv. Däremot kan en riktad och begränsad utbyggnad av infrastrukturbaserad
viktkontroll innebära ett nödvändigt komplement för att uppnå balans mot egenkontroll.

Typfordon och bärighetsklasser
Allmänt om viktbestämmelser och bärighetsklasser
I Sverige är vägar som inte är enskilda (dvs. allmänna vägar och kommunala gator) indelade
i bärighetsklasser som avgör vilka fordonsvikter som är tillåtna på vägen. Bärighetsklass
definieras i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner som en ”indelning av vägar efter
tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt”. Bärighetsklasserna är tre
stycken:
bärighetsklass 1 (BK1) som tillåter fordonsvikter upp till och med 60 ton
bärighetsklass 2 (BK2) som tillåter fordonsvikter upp till och med 51,4 ton
bärighetsklass 3 (BK3) som tillåter fordonsvikter upp till och med 37 ton7
Nuvarande viktbestämmelser gäller i huvudsak sedan 1993. Viktbestämmelserna för BK1
gäller på ca 94 procent av det allmänna vägnätet (95 procent på det statliga vägnätet). Inom
tätorter är andelen BK1-gator i regel betydligt lägre. För övriga delar av vägnätet gäller BK2,
BK3 eller särskilda lokala viktbegränsningar.
Den första bruttoviktstabellen infördes i Sverige redan 1952. Då var den största tillåtna
bruttovikten 33,5 ton. 1968 höjdes vikten till 37,5 ton (vilket motsvarar dagens BK3). 1974
infördes ytterligare en tabell med högst 51,4 ton (vilket motsvarar dagens BK2). 1990


För BK3 gäller att om axelavståndet är 22,0 meter eller större får högsta tillåtna
bruttovikten vara 37,5 ton med tillägg av 0,25 ton för varje meter som axelavståndet
överstiger 22,0 meter.

7
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infördes beteckningen ”bärighetsklass” och en ny tabell, bärighetsklass 1 (BK1), med högsta
vikt 56 ton. Vikten på BK1-vägar höjdes 1993 till 60 ton. BK3 som begrepp infördes 1999 och
ersatte då begreppet ”vägar med 8 tons begränsat axeltryck”.
Viktbegreppen som också definieras i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och som är
centrala i detta sammanhang är axeltryck, boggi, boggitryck, bruttovikt på fordon,
trippelaxel och trippelaxeltryck.
Axeltryck är den sammanlagda statiska vikt som hjulen på en hjulaxel för över till
vägbanan
Boggi är två hjulaxlar på ett fordon med ett inbördes avstånd som är mindre än 2 meter.
Boggitryck den sammanlagda statiska vikt som hjulen i en boggi för över till vägbanan.
Trippelaxel är tre hjulaxlar på ett fordon med ett inbördes avstånd mellan den första och
den tredje axeln som är mindre än 5 meter.
Trippelaxeltryck är den sammanlagda statiska vikt som hjulen i en trippelaxel för över till
vägbanan.
Bruttovikt på fordon är den sammanlagda statiska vikt som samtliga hjul, på ett fordon vid
ett visst tillfälle för över till vägbanan dvs. summan av axel- boggi- och trippeltrycken på
ett fordon eller fordonståg.
Enligt 4 kap. 11 § trafikförordningen (1998:1276) tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1)
om inte annat har föreskrivits. Trafikverket, eller kommunen om kommunen är väghållare
får meddela föreskrifter om att en allmän väg eller del av en sådan väg ska tillhöra
bärighetsklass 2 eller 3 (se tabell 1.).
Tabell 1.Föreskrifter om bärighetsklasser (4 kap. 11 § trafikförordningen)
Väg
Grundregel
Grundregel
Föreskrifter om

Meddelas av

BK1

BK2

BK

Allmän väg –
staten väghållare

X

-

BK2 eller BK3

Trafikverket

Allmän väg –
kommunen väghållare

X

-

BK2 eller BK3

Kommunen

Övrig väg som inte är
enskild (gata)

-

X

BK1 eller BK3

Kommunen

Enligt 10 kap. 13 § trafikförordningen ska föreskrifter om BK2 eller BK3 enligt 4 kap. 11 §
trafikförordningen märkas ut. Det innebär att föreskrifter om BK1 på gator inte märks ut.
Utmärkning sker inte heller för BK1 på allmänna vägar eller BK2 på gator och eftersom det
är grundregler som gäller direkt enligt 4 kap. 11 § trafikförordningen.
Bärighetsklasserna gäller för vägar som inte är enskilda. För en enskild väg ska ägaren av
vägen avgöra om trafik med motordrivna fordon eller vissa slag av sådana fordon får ske. Ett
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sådant förbud får avse även fordon med viss största bredd, längd eller vikt (10 kap. 10§
trafikförordningen).
Enligt 10 kap. 1 § trafikförordningen får särskilda trafikregler meddelas genom lokala
trafikföreskrifter. Det kan exempelvis vara begränsning till lägre vikter än som följer
bärighetsklass 1, 2 eller 3. Föreskrifter med särskilda trafikregler får också meddelas för en
väg eller vägsträcka om exempelvis begränsning av axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck
eller bruttovikt om det behövs under kortare tid på grund av bl.a. vägarbete eller liknande
arbete, på grund av skador eller risk för skador på vägen (10 kap. 14 § trafikförordningen).
Om en allmän väg som staten är väghållare för tillhör bärighetsklass 2 eller 3 under en del
av året, får den statliga väghållningsmyndigheten besluta att vägen under en kortare tid inte
ska tillhöra bärighetsklassen, om det är lämpligt med hänsyn till tjälförhållandena (10 kap.
15 § trafikförordningen).
Viktbestämmelserna för BK1 är i huvudsak följande:
Axeltrycket får uppgå till högst 11,5 ton om axeln är drivande och till högst 10 ton för
övriga axlar.
Två axlar med ett inbördes avstånd som är mindre än 2 meter kallas boggi. Boggitrycket
får normalt vara 18 ton och under de mest gynnsamma förhållandena uppgå till högst 20
ton.
Tre axlar med ett avstånd mellan den första och den tredje axeln som är mindre än 5 meter
kallas trippelaxel. Trippelaxeltrycket får högst vara 24 ton.
Bruttoviktsbegränsningen beror i första hand på avståndet mellan fordonets, eller
fordonstågets, första och sista axel. Den högsta tillåtna bruttovikten är 60 ton.
Axelavståndet mellan första och sista axel i fordonståget ska då vara minst 18 meter.
Dessutom gäller bruttoviktbegränsningar för ett motordrivet fordon och en släpvagn, eller
en dolly med en tillkopplad påhängsvagn, som ingår i ett fordonståg. Exempelvis får en
lastbil med två axlar ha en bruttovikt på högst 18 ton.
Det minsta axelavståndet mellan t.ex. en lastbils sista axel och släpvagnens första axel är
också reglerat. För BK1-väg gäller minst 3, 4 eller 5 meter beroende på hur många axlar
som finns längst bak på lastbilen och längst fram på släpvagnen (4 kap. 13 §
trafikförordningen).
Det finns särskilda undantag i 4 kap. 14 § trafikförordningen för fordon som
huvudsakligen används i internationell trafik om att de får föras på vägar som tillhör BK1
utan att tillämpa bruttoviktsbestämmelserna i bilaga 1 och minimimåtten enligt 4 kap. 13 §
trafikförordningen. Detta gäller endast om följande bruttovikter och längdmått inte
överskrids:
1. 26 ton för treaxligt motorfordon.
2. 38 ton för fyraxligt fordonståg.
3. 40 ton för fem- eller sexaxligt fordonståg.
4. 44 ton för treaxligt motorfordon med två- eller treaxlig påhängsvagn vid transport av
40 fots ISO-container.
5. 16,5 meter för bil med påhängsvagn.
6. 18,75 meter för bil med släpvagn.
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Allmänt om broars bärighet
I infrastrukturen är det i första hand broarna som utgör en begränsning för att tillåta högre
axel- och bruttovikter. Bärigheten för en bro bestäms genom att en bärighetsberäkning
utförs och att hänsyn tas till brons tillstånd. För vägbroar uttrycks bärigheten som en tillåten
trafiklast med angivande av ett värde på axeltryck (A) och ett värde på boggitryck (B). De
tillåtna axel- och boggitrycken har utvecklats från ett axeltryck på 6 ton och ett boggitryck på
10 ton på 1950-talet, via 8 ton respektive 12 ton 1967 och 10 ton respektive 16 ton 1974 till
dagens 12 tons axeltryck respektive 18 tons boggitryck som gäller för BK1 från 1992.
För vägbroar görs bärighetsberäkningen med typfordon som ska representera verkliga
fordon. Dessa typfordon togs ursprungligen fram i samband med bärighetssatsningen på
1980-talet. Från början utgick man från nio olika fordon som benämndes a till och med i.
Dessa utökades senare i två steg med tre typfordon (j, k och l) för att 2009 kompletteras
med ytterligare två (m och n). Det dimensionerande axeltrycket (A) och boggitrycket (B) tas
sedan fram baserat på typfordonen (a till och med n). Vid bestämningen av de
dimensionerande axel- (A) och boggitrycken (B) tillämpas också de regler och
säkerhetsprinciper som gäller för dimensionering av exempelvis byggnader. För varje bro på
det statliga vägnätet är således brons bärighet bestämd och ett värde för axeltryck (A) och
boggitryck (B) angivet. I samband med bärighetssatsningen på 1980-talet gjordes
bärighetsberäkningar för alla de existerande broarna. Individuella beräkningar för varje bro
gjordes för broarna som var byggda före andra världskriget. För övriga broar gjordes mer
schablonartade beräkningar eftersom dessa broar dimensionerats för betydligt högre laster.
Med hjälp av fordonen b till och med i kan även en brotabell för bruttovikt skapas. Denna
tabell är sedan underlag för framtagande av en legal bruttoviktstabell. Då B ges värdet 18 ton
överensstämmer brotabellen i princip med bruttoviktstabellen för BK1 (Trafikförordningens
bilaga 1).
För att brokurvan ska ge möjlighet till en bruttovikt för fordon och fordonståg på 74 ton med
bibehållen totallängd på fordonstågen behöver B ges värdet 22 ton. Det bör noteras att detta
även gäller för avstånd mellan axelgrupper som är betydligt kortare än 20 m. Broar som har
tillåten trafiklast med ett B-värde som är lägre än 22 ton måste således åtgärdas.
Vid beräkning av framkomlighet för övertunga transporter (dispenser) tillämpas i vissa fall
lägre säkerhetsmarginaler. Bakgrunden till detta är att lasten är bättre känd då
fordonstågets axelkonfiguration och axeltryck anges i dispensansökan. Beslut om
transportdispenser gäller också i en begränsad tid.
En sänkning av säkerhetsmarginalerna för trafik på BK74-vägnätet har diskuterats och
skulle i så fall kombineras med krav på att fordonens axelkonfigurationer, axeltryck samt
vägval loggas och att någon myndighet kan kontrollera så att kraven uppfylls.
Principiellt är en sänkning av säkerhetsmarginalen möjlig om kraven ovan uppfylls, men
innebär dock att broarnas utnyttjandegrad ökar. Denna ökade utnyttjandegrad medför en
snabbare nedbrytning av broarna, vilket i sin tur ökar kraven på att byta ut broar i förtid.
Detta gäller speciellt de broar som byggdes fram till mitten av 1970-talet.
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Nya fordonskombinationer med upp till 74 tons bruttovikt
Trafikverket har i uppdraget utgått från att de förslag som lämnas ska rymmas inom det
nuvarande systemet med bärighetsklasser som gäller för det allmänna vägnätet.
Utgångspunkten har därför varit att utifrån gällande principer för dimensionering av i första
hand broarna och ett antal nya fordonskombinationer som tagits fram i samråd med
fordonstillverkare konstruera en ny bärighetskurva (bärighetsklass) som i största möjliga
utsträckning tillgodoser transportbranschens behov av lämpliga fordon och fordonståg med
tanke på olika godsslag, fordonens dynamik, bränsleförbrukning, kostnad mm samt
infrastrukturens (broarnas) begränsningar. Processen att ta fram fordonskombinationerna
och bärighetskurvan blir då ett optimeringsproblem som har genomförts i flera steg där ett
stort antal fordon och fordonskombinationer tagits fram och studerats och ett antal förslag
på bärighetskurvor tagits fram innan det slutliga förslaget färdigställdes.
Många erfarenheter har vunnits ur HCT-programmets olika demonstrationsprojekt. En tidig
insikt i dessa försök är att vi bör behålla dagens bestämmelser om axeltryck, boggitryck och
trippelaxeltryck (som gäller för BK1-vägar) för att minimera påverkan på broar och vägar.
Den tillåtna bruttovikten för fordon och fordonståg bör däremot höjas så axeltrycken inom
fordonen/fordonskombinationen kan utnyttjas mer effektivt än idag.
Viktiga faktorer för de nya fordonskombinationerna är stabilitet och framkomlighet samt
hur infrastrukturen påverkas. Onödigt långa fordon ger också högre bränsleförbrukning på
grund av högre fordonsvikt och uppkomsten av luftspalter som ger ökat luftmotstånd. Det är
också viktigt att analysera olika axelavstånd (både inom fordon och mellan fordon),
kopplingspunkter, däckskonfigurationer, axelegenskaper, startförmåga, acceleration,
backtagning och bromsegenskaper. Vad gäller de särskilda kraven på fordonen hänvisar
Trafikverket i denna del till Transportstyrelsens utredning och förslag.
Fordonskombinationerna har tagits fram för att passa till olika typer av transporter och
gods. Figur 4. visar några av de framtagna fordonskombinationerna för att belysa att en ny
bärighetskurva inte bara berör de tyngsta fordonen med en maximal bruttovikt på 74 ton
utan även medger tyngre fordon över hela kurvans spann och som också har olika
användningsområden och godstyper. I bilaga IV finns även några exempel för några olika
fordonskombinationer
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Figur 4. Exempel på några av de fordonskombinationer som tagits fram som underlag för
bestämmningen av den nya bärighetskurvan för 74 ton.

En ny bärighetsklass
För att möjliggöra att fordonståg med en bruttovikt på upp till 74 ton ska kunna trafikera
vägar som inte är enskilda anser Trafikverket att en ny bärighetsklass bör införas. I vårt
arbete har vi använt arbetsnamnet BK74 för den nya bärighetsklassen. Vilket namn den nya
bärighetsklassen slutligen bör få överlåter Trafikverket till Transportstyrelsen att föreslå. Av
figur 5. framgår Trafikverkets förslag till ny bärighetskurva som är baserad på de föreslagna
fordonskombinationer som tagits fram i samråd med fordonsindustrin. Den föreslagna nya
kurvan innebär en förflyttning uppåt av kurvan jämfört med dagen BK1 och medför således
att fordon/ fordonståg med ett axelavstånd över 4,4 meter tillåts ha en högre bruttovikt på
de vägar som får den nya klassningen jämfört med dagens BK1.
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Bruttovikt(ton)
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Figur 5. Befintliga bärighetskurvor (BK1, BK2 och BK3) samt den föreslagna nya bärighetskurvan för
BK74. Avståndet mellan första och sista axel i fordonståget på x-axeln. Fordonets eller fordonstågets
maximala bruttovikt på y-axeln.

För att införa en ny bärighetsklass krävs det en ändring av lagen (2001:559) om
vägtrafikdefinitioner och trafikförordningen (1998:1276). Trafikverket lämnar inga förslag
på hur detta bör ske utan hänvisar till Transportstyrelsens utredning och förslag.
Trafikverket anser att ordningen enligt 4 kap. 11 § trafikförordningen att allmänna vägar
tillhör bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda tillhör bärighetsklass 2
(BK2) bör finnas kvar. Uppdraget att identifiera ett statligt vägnät där det redan i dag, eller
med begränsade åtgärder, skulle vara möjligt att tillåta fordonståg med en bruttovikt på upp
till 74 ton innebär att det i ett inledningsskede rör sig om ett begränsat vägnät. Det skulle
därför få omfattande konsekvenser om BK74 skulle vara grundregel. Exempelvis skulle
Trafikverket och kommunerna behöva meddela en mängd föreskrifter om BK1 för de vägar
som inte har tillräcklig bärighet enligt BK74. Det skulle också krävas omfattande
utmärkning av dessa vägar. Trafikverket menar att det är bättre att behålla BK1 som det
normala för allmänna vägar och att väghållaren får mandat att besluta om vägens lämplighet
gör att den kan höjas till att omfattas av BK74 vägnätet.
Trafikverket har tagit fram ett förslag till en ny bruttoviktstabell. Förslaget finns i bilaga III
till denna rapport.
Förslaget innebär att för att exempelvis uppnå 74 ton i bruttovikt krävs ett minsta avstånd
mellan första och sista axeln i fordonståget på 20,2 meter och att fordonståget i praktiken
har minst nio axlar. Förslaget möjliggör också att tillåten bruttovikt för lastbilar med kortare
axelavstånd ökar. För axelavståndet 4,4 till 4,7 meter tillåts 25 ton och för axelavståndet 4,7
till 5,0 meter 26 ton. Eftersom definitionen på en trippelaxel är ”tre hjulaxlar på ett fordon
med ett inbördes avstånd mellan den första och den tredje axeln som är mindre än 5 meter”,
bör även bestämmelserna om tillåtna värden för trippelaxeltryck förändras så att de
stämmer överens med avstånden i bruttoviktstabellen. Om inte detta görs kan treaxliga
motordrivna fordon med kortare axelavstånd än 5 meter inte utnyttja den föreslagna nya
bruttovikten 25 respektive 26 ton.
För BK1-vägar finns trots bruttoviktstabellen begränsningar för motordrivna fordon och
släpvagnar (se bilaga 1 till trafikförordningen). För BK2-vägar finns en begränsning för
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tvåaxliga motordrivna fordon). Vi föreslår att det inte anges några sådana begränsningar för
BK74.
Axeltryck, boggitryck och trippelaxeltryck
Följande tabell visar de föreslagna värdena för axeltryck, boggitryck och trippelaxeltryck för
BK74 jämfört med BK1, BK2 och BK3 (se 4 kap. 12 § trafikförordningen).
Tabell 2. Föreslagna värdena för axeltryck, boggitryck och trippelaxeltryck för BK74 jämfört med BK1,
BK2 och BK3

BK74

BK1

BK2

BK3

a. Axel som inte är drivande

10 ton

10 ton

10 ton

8 ton

b. Drivande axel

11,5 ton

11,5 ton

10 ton

8 ton

a. Avståndet mellan axlarna är mindre än 1,0 meter

11,5 ton

11,5 ton

11,5 ton

11,5 ton

b. Avståndet mellan axlarna är 1,0 meter eller större
men inte 1,3 meter

16 ton

16 ton

16 ton

12 ton

c. Avståndet mellan axlarna är 1,3 meter eller större
men inte 1,8 meter

18 ton

18 ton

16 ton

12 ton

d. Avståndet mellan axlarna är 1,3 meter eller större
men inte 1,8 meter och drivaxeln är försedd med
dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig
fjädring, eller drivaxlarna är försedda med
dubbelmonterade hjul och vikten inte överstiger 9,5
ton på någon av axlarna

19 ton

19 ton

16 ton

12 ton

e. Avståndet mellan axlarna är 1,8 meter eller större

20 ton

20 ton

16 ton

12 ton

a. Avståndet mellan de yttre axlarna är mindre än 2,6
meter

21 ton

21 ton

20 ton

13 ton

b. Avståndet mellan de yttre axlarna är 2,6 meter
men inte 4,4 meter

24 ton

24 ton

22 ton

13 ton

c. Avståndet mellan de yttre axlarna är 4,4 meter
men inte 4,7 meter

25 ton

24 ton

22 ton

13 ton

d. Avståndet mellan de yttre axlarna är 4,7 meter
eller större

26 ton

24 ton

22 ton

13 ton

1. Axeltryck

2. Boggitryck

3. Trippelaxeltryck

Bruttovikt på fordon och fordonståg
Tillåten bruttovikt för BK74 bör anges i en tabell i en ny bilaga till trafikförordningen.
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Tabell 3.
BK74

BK1

BK2

BK3

a. Fordon på hjul

Bilaga X

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

b. Fordon på band

24 ton

24 ton

18 ton

18 ton

c. Fordon på medar

18 ton

18 ton

18 ton

18 ton


Minsta mått mellan fordon
Efter att ha kontrollerat de fordon som Volvo och Scania föreslagit mot både
bruttoviktstabellen för BK74 och den underliggande brokurvan är det möjligt att avstånden i
punkt 3 och 4 nedan är 4 meter för BK74 (jämför 4 kap. 13 § trafikförordningen).
Tabell 4.
BK74

BK1

BK2

BK3

1. Båda axlarna är enkelaxlar

3 meter

3 meter

3 meter

3 meter

2. Den ena axeln är en enkelaxel och den andra ingår i
en boggi eller trippelaxel
3. Axlarna ingår i var sin boggi

3 meter

3 meter

4 meter

4 meter

4 meter

4 meter

4 meter

4 meter

4. Den ena axeln ingår i en boggi och den andra i en
trippelaxel eller båda i en trippelaxel

4 meter

5 meter

-

-


Utmärkning av bärighetsklass 1 i vissa fall
I samband med införande av BK74 kan det finnas broar som inte klarar dessa vikter på det
utpekade vägnätet. Ett förbudsmärke C22 enligt vägmärkesförordningen (2007:90) med
exempelvis ”BK1” borde därför användas vid sådana broar.
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Ändringar av bärighetsklass 1 (BK1)
Ett av syftena med uppdraget är att få till stånd en möjlighet till ökade bruttovikter på kort
sikt. Trafikverket har därför övervägt andra åtgärder än en kompletterande bärighetsklass.
För att på kort sikt kunna öka bruttovikter för befintliga fordonståg kan en höjning göras av
tillåten bruttovikt för bärighetsklass 1 (BK1) på befintligt BK1-vägnät. Det skulle innebära att
strax över 95 procent av det statliga vägnätet skulle bli tillgängligt för transporter som
utnyttjar denna möjlighet förutsatt att de aktuella fordonen uppfyller de krav som
Transportstyrelsen ställer med avseende på utförande och tekniska lösningar. Det finns dock
vägar på detta vägnät som inte klarar dagens belastning och dessa kommer att få en något
ökad nedbrytning med denna justering av BK1-kurvan. Brokurvan för B-värdet lika med 18
ton ligger till grund för BK1-tabellen. Dock innebär det existerande släpvagnstillägget
bruttovikter över brokurvan. Motsvarande överskridande gäller även då fordon kopplas
ihop, eftersom de bruttovikter som skapas av de sista axlarna på det främre fordonet
tillsammans med de första axlarna på det bakre fordonet överskrider den bruttovikt som
framgår av bruttoviktstabellen för respektive avstånd, jmf 4 kap. 13 § trafikförordningen.
Utökningen av BK1-tabellen görs genom att förlänga bruttoviktstabellen till 64 ton vid 20,2
m avstånd. Vidare förlängs släpvagnstillägget till 38 ton vid 7,8 m avstånd. Båda dessa
justeringar innebär i princip inget ytterligare överskridande av brokurvan.
Tabellen med högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd (bruttoviktstabellen), som
finns i bilaga 1 till trafikförordningen, kan förlängas enligt följande:
Tabell 5.. Förslag på ändring av bruttoviktstabellen för BK1 i bilaga 1 till trafikförordningen
Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets
Högsta tillåtna bruttovikt i ton för
första och sista axel
fordonet eller fordonståget
Mindre än

1,0

11,5

1,0

men inte

1,3

16

———

———

———

17,5

men inte

18,0

59

18,0

men inte

18,5

60

18,5

men inte

19,0

61

19,0

men inte

19,6

62

19,6

men inte

20,2

63

20,2

och större

———

64

Från bruttoviktstabellen för BK1 finns en del undantag, som gäller istället för tabellen i vissa
delar. Bl.a. får en släpvagn ha en bruttovikt av högst 36 ton (förutsatt att avståndet mellan
släpvagnens första och sista axel är mer än 7,2 meter). Vidare finns begränsningar i
bruttovikt för motordrivna fordon med olika antal axlar.
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Tabellen med högsta tillåtna bruttovikter för en släpvagn eller för en dolly med tillkopplad
påhängsvagn med ett minsta avstånd mellan första och sista axeln av 6,6 meter kan även
förlängas enligt följande:
Tabell 6. Förslag till Tabellen med högsta tillåtna bruttovikter för en släpvagn eller för en dolly med
tillkopplad påhängsvagn med ett minsta avstånd mellan första och sista axeln av 6,6 meter.

Avstånd i meter mellan släpvagnens första och
sista axel eller mellan dollyns första och
påhängsvagnens sista axel

Högsta tillåtna bruttovikt i ton för
släpvagnen eller för dollyn med
tillkopplad påhängsvagn

6,6

men inte

6,8

33

6,8

men inte

7,0

34

7,0

men inte

7,2

35

7,2

men inte

7,6

36

7,6

men inte

7,8

37

7,8

och större
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Ett vägnät för tyngre fordon
Ett vägnät för tyngre fordon
Det finns en diversifierad efterfrågan av transporter för BK74 från olika delar av
näringslivet. De olika behoven av BK74 är främst beroende på vad som ska transporteras
och var transporterna sträcker sig på vägnätet. Transporter med exempelvis styckegods sker
främst mellan terminaler där godset sedan fördelas på mindre enheter för vidare transport.
Dessa transporter kommer främst att nyttja Europavägar och Riksvägar på det statliga
vägnätet. Ett annat exempel är gruvindustrin där transporterna sker på mycket selekterade
sträckor från brytningsområdet till nästa transportnod för vidare transporter. Dessa
transporter kan ske på vilket del av vägnätet som helst, men gemensamt är att transporterna
är av långsiktig karaktär med stora godsvolymer på mer avgränsade stråk. Det innebär att
oavsett var de går är utbredningen inte så stor. Skogsnäringens transporter är ett exempel
på en näring som efterfrågar BK74 på samtliga vägkategorier. Skogstransporterna börjar i de
allra flesta fall på de mest perifera delarna av vägnätet för vidare transport på större
länsvägar och ofta även på Riks – och Europavägar innan transporterna har nått sin
målpunkt.
I arbetet med att identifiera möjligheterna att framföra tyngre transporter på det statliga
vägnätet har analysen delats in i olika delar som kan relateras till de olika transportbehoven
ovan. Analysen tar utgångspunkt från säkerhetsaspekten där den har beaktats såväl från
väghållarperspektivet som ur trafiksäkerhetsperspektivet. Kunskapen om hur vägens
egenskaper påverkas av transporter med en bruttovikt på 74 ton är dock begränsad och det
empiriska underlaget är mycket begränsat, av den anledningen har ett visst mått av
försiktighet tillämpats i analyserna. Bedömningarna grundar sig därför främst på tidigare
känd kunskap om tyngre transporter på nuvarande vägnät, expertbedömningar och det
begränsade kunskapsunderlag som finns tillgängligt.
Arbetet med att identifiera ett vägnät har delats in i 3 olika delar. Den första delen syftar till
att ge en övergripande beskrivning av möjligheterna att införa BK74 på hela det statliga
vägnätet. Den andra delen beskriver ett vägnät som har identifierats som möjligt att öppna
med begränsade resurser, där de föreslagna medlen i den senaste långtidsplanen varit
vägledande. I den tredje delen har en analys gjorts för ett specifikt område av vägnätet
(Västernorrlands län). Den analysen ger en övergripande beskrivning av ett mer heterogent
vägnät med avseende på trafikvolymer och med olika standarder på väg- och
brokonstruktioner. Den delanalysen är inriktad mot att identifiera de brister på broar och
vägar som behöver åtgärdas i syfte att belysa möjligheterna för att upplåta ett heterogent
vägnät för BK74.
Den mest påtagliga flaskhalsen för fordonståg som uppfyller BK74 på vägnätet är de
begränsande broarna. Det har gjorts en utredning inom ramen för detta uppdrag för att
identifiera de broar som klarar BK74. För vissa delar av vägnätet har det tagits framen grov
kostnadsuppskattning för att åtgärda och säkerställa framkomligheten på broarna. Det
kommer att krävas fördjupade analyser för exempelvis förstärkningskostnader och de
kostnader som den ökade belastningen leder till i form av ökad nedbrytning och förkortade
livslängder på befintligt brobestånd.
Större delen av vägarna kommer att klara belastningen från tyngre transporter. Det gäller
framförallt de större och mer högtrafikerade vägarna då de har robustare konstruktioner
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som klarar den högre totala belastningen från fordonståg på 74 ton. Den allmänna
uppfattningen har varit att påverkan på vägen inte blir större av högre bruttovikter om man
samtidigt har fler axlar och därmed inte ökar axelvikterna. Nya rapporter har dock visat att
det inte alltid gäller. Den ena rapporten gjordes i Finland (Kolisoja). I Finland gjorde man
studien då deras krav på dubbelmontage ansågs kostnadsdrivande. Studien visade dock att
kravet var befogat för att förhindra att vägarna fick skador och därför har man i Finland valt
att ha kvar kravet på dubbelmontage. Några slutsatser från studien är:
x

Belastningarna orsakade av gamla generationens singelhjul är ca tre- fyra gånger
större än belastningen från ett dubbelmontage.

x

Belastningsverkan från nya generationens 495 mm breda enkelhjul är i det
närmaste motsvarande dubbelmontage.

x

Däckens lufttryck har en betydande inverkan på den verkliga vägbelastningen.

Resultaten från FEM8-modellering motsvarar mätresultaten tämligen väl. Bland annat visar
modelleringsresultaten att underlagets styvhet har avsevärd inverkan på den verkliga
vägbelastningen.
Den andra rapporten som mer är en State-of–the-art sammanställning har utförts i Sverige
(Varin)och där finns bara en förhandsutgåva. Resultaten från den svenska studien visar
följande:
x
x
x
x
x

att porvattentrycket ökar i vägkroppen då axlarna kommer tätt vilket ger ökade
deformationer som främst visar sig i form av ökad spårbildning,
påverkan på nedbrytningen ökar tjockleken på de bundna lagren (beläggningen)
minskar,
påverkan på nedbrytningen beror av kvaliteten på materialet som finns i
vägkroppen,
användning av singelhjul kan öka spårutvecklingen vid tunna bundna lager med
upp till 8-18 gånger,
bredden på singelhjulen har stor inverkan på spårutvecklingen.

De tyngre transporterna påverkar enligt de nya rönen ovan såväl de bundna lagren (vägytan)
som de obundna lagren (vägkroppen). Påverkan på de obundna lagren gäller främst på det
mindre vägarna som dels har obundna lager av sämre kvalité dels är de bundna lagren oftast
tunnare på dessa vägar. Konsekvenserna av ovanstående visar sig främst i ökad nedbrytning
(ökade ojämnheter, kantdeformationer, sprickor m.m.) men det kan även räcka med en
överfart på fel ställe för att förstöra hela vägen. På basis av ovanstående rapporter verkar
även däcksbredden och däckstrycket vara viktiga faktorer för slitaget på vägarna. Bredare
däck ger mindre påverkan på vägen men samtidigt dyrare däck. Krav på minimibredd för
singelhjul är ett alternativ till kravställning på dubbelmontage och dessa frågor behöver
utredas vidare.
Den sammanlagda kunskapen om vilken effekt fordonståg på 74 ton har pånedbrytningen av
vägarna är begränsad. I arbetet med att identifiera de delar av vägnätet där det är möjligt att
framföra fordonståg på 74 ton har den kunskap från fordonståg med en bruttovikt på 60 ton
använts. På basis av det empiriska underlaget som finns från historisk trafikering och


8
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expertbedömningar har uppskattningar gjorts för hur den framtida trafikeringen av tyngre
fordon kommer att påverka vägens egenskaper och den framtida nedbrytningen.

Möjligheterna för tyngre transporter på vägnätet
Den generella beskrivningen av möjligheterna att öppna upp vägnätet för BK74 ger en
överskådlig information av hur det statliga vägnätet bedöms klara den ökade belastningen
från tyngre transporter. Beskrivningen ger därmed en uppskattning av väg- och
brokonstruktionernas förmåga att klara belastning från tyngre transporter för delar av
vägnätet med varierande teknisk standard. Uppskattningarna som presenteras i detta
delavsnitt är grova. Framförallt gäller det vägens förmåga att hantera de ökade
belastningarna och ska därmed inte övertolkas9.
Det statliga vägnätets olika delar har olika förutsättningar att klara de tyngre transporterna
beroende på dess ursprungliga konstruktion och vilka åtgärder som gjorts på vägen genom
åren. Vägnätets förmåga att klara belastningen från tyngre fordon beskrivs per vägkategori.
Motivet till den indelningen är att vägar inom respektive vägkategori bedöms ha relativt
homogen egenskaper, samt att det är ett vedertaget begrepp. En förenklad beskrivning av de
vägkategorier som används följer nedan:
x

x

x

x

Europavägar(E), är ett vägnät som förbinder Europas länder och de numreras
med ett E med ett efterföljande ett till tresiffrigt tal. Europavägarna håller ofta en
relativt hög standard i förhållande till dess trafikflöde och passerar genom flera
europeiska länder, dock kan det förekomma vägsträckor med lägre standard
även inom denna vägkategori där trafikflödena är lägre.
Riksvägar(Rv), är rikstäckande vägar som främst förbinder större regionala
centra och har vägnummer mellan 1-99. Riksvägarna håller ofta en relativt hög
standard och passerar ibland genom flera län, dock kan det förekomma
vägsträckor med lägre standard även inom denna vägkategori där trafikflödena
är lägre.
Primära länsvägar, är vägar som förbinder större kommunala centra med
närliggande storstadsområde eller primära centra, de har vägnummer mellan
100 – 499 och går huvudsakligen inom ett län. De primära länsvägarna har ingen
enhetlig standard då konstruktionsår och underhållsinsatser är varierande. Även
om det finns en viss heterogenitet inom kategorin så är den trafikala betydelsen
större och därmed har de generellt en högre standard jämfört med de övriga
länsvägarna.
Övriga vägar, består av Sekundära - och Tertiära länsvägar, är generellt det
minst trafikerade vägnätet och samtidigt det som generellt har lägst standard,
standarden har dock hög grad av variation på detta vägnät. De Sekundära – och
Tertiära länsvägarna har vägnummer över 500.

I tabell 7 presenteras vägnätet i form av antalet kilometer per vägkategori och antalet broar,
samt de brister som finns för samma kategorier. I kolumn 2 och 4 presenteras det totala
antalet kilometer väg och antalet broar inom respektive vägkategori för det statliga vägnätet.
De uppskattade bärighetsrelaterade bristerna för motsvarande vägar återfinns i kolumn 3.
Uppskattningen av bärighetsbristerna på vägarna är baserade på uppskattade


Vägarnas förmåga att klara belastningen baseras på exemplet Västernorrland som skalats
upp för hela vägnätet.

9
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bärighetsbrister i Västernorrlands län som sedan skalats upp10. Antalet broar som inte klarar
fordonståg på 74 ton återfinns i kolumn 5 och 6.
Tabell 7: Antal kilometer av vägarna och antalet broar som inte bedöms klara BK74.
Totalväglängd Bärighetsrelaterade Totalaantaletbroarpå AntalbroarpåBK1Ͳ
Antalbroarmed
(km)
brister(km).
statligavägnätet.
vägnätetmedbrister.* BK2ellerBK3.
Vägkategori
Europaväg
6746
200
3221
199
0
Riksväg
8863
550
2541
127
0
Primärlänsväg
10769
890
1988
165
4
72122
5833
7957
1066
393
Övrigavägar
98500
7473
15707
1557
397 
Totalt

* Justerat för broar med spännvidd max 6.0 meter.

I tabell 7 framgår det att möjligheterna att framföra tyngre transporter inom en snar framtid
är betydligt större på de större vägarna, europavägar, riksvägar och primära länsvägar. Över
två tredjedelar av de totala brobegränsningarna finns på det övriga vägnätet som innefattar
de sekundära- och tertiära länsvägarna. Bristerna som är relaterat till bärighet för broar är
relativt likartade för europavägar, riksvägar och primära länsvägar. Det mindre vägnätet
uppvisar även här betydligt större bärighetsbrister för broarna relaterat till BK74.
I tabell 7 framgår det att bärighetsbristerna på vägarna framförallt återfinns på det mindre
vägnätet. De vägar som uppvisar minst bärighetsbrister är europavägarna. Bristerna ligger
på runt 3 procent i förhållande till den totala väglängden för europavägarna. riksvägarna
och de primära länsvägarna uppvisar likartade bärighetsbrister på vägarna. De uppvisar
brister på cirka 6 respektive 8 procent av sin vägkategoris totala väglängd. De övriga vägarna
uppvisar brister på omkring 8 procent av sin totala väglängd, men över 75procent av de
totala bristerna återfinns på dessa vägar.

Sammanfattningsvis är möjligheterna för att införa BK74 störst på europavägarna och
riksvägarna. De stora bristerna finns på det mer lågtrafikerade delarna av vägnätet. Cirka
2/3 delar av åtgärdsbehoven på broarna och cirka ¾ delar av bärighetsbristerna på vägarna
återfinns på de övriga vägarna. Även på detta vägnät är det broarna som utgör den stora
flaskhalsen för tyngre transporter. Det är över 1500 broar totalt på BK1 vägnätet som kräver
åtgärder för att kunna upplåtas för BK74. På basis av åtgärdsbehoven i Västernorrlands län
skulle det innebära ett åtgärdsbehov på runt 10 miljarder kronor för broarna på hela det
statliga BK1 vägnätet där majoriteten av behoven finns på det mindre vägnätet11. I tabell 7
framgår det även att det redan vid dagens belastning (BK1) finns bärighetsbrister på de
statliga vägarna. Totalt upp emot 6.5 procent av vägnätet uppvisar bärighetsrelaterade
brister där den stora majoriteten av vägsträckorna återfinns på de mindre vägarna. För att få
ett säkrare grepp om de tyngre transporternas effekt på vägens egenskaper och de relaterade
åtgärdsbehoven krävs såväl mer fördjupade utredningar kring transporternas påverkan på
framförallt svaga vägkonstruktioner som mer utvidgade bärighetsinventeringar av det
statliga vägnätet.

Ett vägnät där det med går att öppna upp för BK74 med begränsade
resurser

De bärighetsbrister som identifierats i Västernorrlands län har skalats upp med avseende
på väglängd i respektive vägkategori, siffrorna är inte det viktiga utan relationerna mellan
olika vägkategorier.
11 Broarna på BK1 vägnätet i Västernorrlands län har ett uppskattat åtgärdsbehov på cirka
500 miljoner kronor och cirka 5 procent av det totala brobeståndet på BK1 vägnätet finns i
Västernorrlands län.
10
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De vägar som ingår Trafikverkets förslag på vägnät som kan öppnas för BK74 utgörs av
vägar med högt godsflöde där bedömningen är att vägarna klarar den ökade belastningen
från tyngre transporter. Bedömningen är att vissa vägsträckor kommer att uppvisa en
marginellt ökad spårutveckling som är hanterbar i förhållande till de nyttor som faller ut.
Det innebär att hindren för att öppna upp detta vägnät huvudsakligen är relaterat till de
broar som inte klarar BK74 i dagsläget och behöver förstärkas.
Trafikverkets bedömning är att; E4, E6, E10, E18, E20, samt delar av; Rv40, Rv50, Rv55 och
Rv56 är möjliga att öppna upp för BK74 med begränsade åtgärder. I det föreslagna vägnätet
ingår också vissa vägar med så kallade undernummer relaterade till europavägarna (t.ex.
E6.20). Vidare ingår väg 40 bara mellan Göteborg och Jönköping, väg 50 mellan Mjölby och
Örebro, väg 55 mellan Strängnäs och Enköping samt väg 56 mellan Eskilstuna och Gävle. De
vägsträckor som ingår i förslaget presenteras i figur 4 nedan där det även framgår vilka
broar som inte klarar BK74 på det utpekade vägnätet12. Broarna som inte klarar BK74 är
numrerade i kartan och en fullständig lista över dem återfinns i bilaga V.
Förslaget är baserat på samhällsekonomiska grunder och de bedömningar som görs kring
hur vägkonstruktionerna klarar den ökade belastningen. Det vägnät som föreslås har
uppvisat stora och stabila godsflöden genomåren och de samhällsekonomiska nyttorna som
genereras är generellt störst där det går stora godsflöden. Det ska dock påpekas att bara en
del av nyttorna från de potentiella godsflödena kan realiseras inom vikt- längdmåttet 74
ton/25.25 meter, då en stor andel av transporterna på detta vägnät är skrymmande gods
(styckegods)13. De vägar som ingår i förslaget bedöms även klara den ökade belastningen
från tyngre transporter. Vägar som är byggda efter 1990 – talet är normalt konstruerade för
att klara en belastning av fordonståg med en bruttovikt på 60 ton. Det gäller även äldre
vägar med högre trafikvolymer med en hög andel tung trafik, främst europa- och riksvägar
som har anpassats till dagens belastning via olika åtgärder genom åren.


12Materialet

behöver kompletteras med enskilda godsstråk utanför huvudvägnätet med höga
godsflöden, exempelvis transportstråk från gruv- och skogsnäringen.
13 Försöken med dubbeltrailer(DUO2) mellan Göteborg och Malmö visar på en
genomsnittlig bruttovikt på mindre än 60 ton inom 32.5 meter.
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Figur 4. Karta över broar med behov av åtgärder och centrala terminaler på utpekat vägnät.
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Kartan i figur 4 ger en översiktlig bild av vilka stråk som har få brobegränsningar och
därmed relativt snart skulle kunna upplåtas för 74 ton. Det finns vissa stråk med stora
förutsättningar, exempelvis delar av E4:an medan andra har större åtgärdsbehov. De
identifierade broarna med restriktioner för BK74 fördelar sig olika över landet, men över 40
% av broarna återfinns i Stockholm och Göteborg. För att tydliggöra dem har separata
kartor tagits fram för dessa områden vilka presenteras i figur 5 och 6 nedan.


Figur 5: Karta över broar med restriktioner för BK74 och centrala terminaler på utpekat vägnät i
Stockholm
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Figur 6: Karta över broar med restriktioner för BK74 och centrala terminaler på utpekat vägnät i
Göteborg.

I figur 5 som beskriver Stockholmsområdet och dess omedelbara närhet åskådliggör att det
finns 22 broar som är i behov av åtgärder för att klara BK74 bara inom detta begränsade
område. I figur 6 som beskriver Göteborgsområdet är det motsvarande 18 broar som är i
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behov av åtgärder för att klara BK74. I båda fallen handlar det om broar som ligger efter
europavägar utefter det utpekade vägnätet. Det påvisar att det kommer att krävas stora
resurser att åtgärda broarna inom storstadsområdena, samt att det är viktigt att ha i åtanke
att det bör finnas möjlighet till alternativa omledningsvägar för detta vägnät som i detta fall
främst kommer att beröra kommunala vägar14.
Bärigheten för broarna har bedömts för respektive bro, där utgångspunkten har varit att det
inte finns några bärighetsnedsättande skador på bron. Vidare har enspannsbroar med en
teoretisk spännvidd av högst 6,0 meter bedöms klara 74 tons fordonståg utan åtgärder. Den
preliminära bedömningen är att totalt 97 broar på det berörda vägnätet behöver åtgärdas för
att kunna upplåtas för BK74 i sin helhet. Broarna som behöver åtgärdas fördelar sig på de
olika vägarna enligt tabell 8.

Tabell 8: Antal broar med begränsningar för Bk74.

1

Vägnummer

Antal broar1

E4

43

E6

23

E10

3

E18

11

E20

12

40

1

50

0

55

2

56

1

Summa

97

Broar som består av två parallella konstruktioner räknas som två broar.

Uppskattningen av kostnaderna för att åtgärda dessa broar är baserad på grova antaganden,
uppskattningen har gjorts genom att multiplicera broytan för respektive bro med en
åtgärdskostnad som är:
1. 25 kkr/m2 för nybyggnad av broar med mer än 300 m2 i broyta.
2. (47 - 0,075*broytan) kkr/m2 för nybyggnad av broar med högst 300 m2 i broyta. För
en bro med 200 m2 broyta blir kostnaden för nybyggnad 32 kkr/m2 och för en bro
med 100 m2 broyta 39,5 kkr/m215.
3. 60 % av värdena enligt punkt 1 eller 2 för förstärkningsåtgärder av broar med mer
än 100 m2 broyta.


Omledningsvägar är inte enbart ett storstadsproblem men konsekvenserna blir oftast
större på dessa vägnät och staten är oftast inte infrastrukturförvaltare.
15
Den högre kostnaden för broar med mindre broyta beror främst på att kostnaden för
underbyggnad och grundläggning ska slås ut på en mindre yta. Detta gäller även
etableringskostnader.
14
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4. 100 % av värdena enligt punkt 1 eller 2 för förstärkningsåtgärder av broar med högst
100 m2 broyta.
Det av Trafikverket föreslagna vägnätet som går att upplåta för Bk74 med begränsade
åtgärder ligger inom ramen för vad som är möjligt att genomföra under den kommande
planperioden, med vissa omprioriteringar. Den totala kostnaden av att åtgärda broarna
hamnar i storleksordningen 2.2 miljarder kronor. Vägnätet som föreslås innefattar en
kombination av vägar i landet där det är möjligt att upplåta vägnätet för BK74 samtidigt som
stora godsflöden transporteras där och genererar stora samhällsnyttor. Vägarna på det
föreslagna vägnätet är möjliga att upplåta för BK74 relativt fort under vissa förutsättningar.
Det kommer dock att krävas analyser för prioriteringar och framtagande av en plan för
broåtgärder för att uppnå största möjliga samhällsnytta.
En viktig fråga att hantera i framtiden för att detta vägnät ska hantera framtida tyngre
transporter effektivt är att den sista, alternativt första, delen av transporterna ofta sker på
ett icke statligt vägnät till och från centrala terminaler. Trafikverket har inte ansvar för detta
vägnät och har inte tillräcklig kunskap för att kunna göra en bedömning av
anslutningsvägarna till hamnar och terminaler. Inom ramen för uppdraget har därför ett
samråd med SKL, m.fl. skett kring anslutningsvägar till de hamnar och terminaler som
återfinns i figur 4 , en lista över dem återfinns i bilaga VI. Det framkom dock synpunkter på
att det samrådsunderlag som skickades ut var för allmänt hållet och att det därför inte gick
att göra en rimlig bedömning av konsekvenserna för anslutningsvägarna på basis av det. Det
finns därför ett behov av att fördjupa den analysen med berörda kommuner och andra
berörda parter.

Områdesanalys – Västernorrlands län
Det är viktigt att även belysa hur ett mer heterogent vägnät klarar att hantera den ökade
belastningen från transporter på 74 ton. Det har dock inte varit möjligt att analysera hela det
statliga vägnätet under uppdragets korta tidsram. Av den anledningen har ett område
(Västernorrlands län) valts ut för att ge en bild av möjligheterna för ett transportsystem att
fungera med vägar av olika karaktär. Västernorrlands län uppvisar ett relativt heterogent
vägnät samtidigt som det även finns en efterfrågan att framföra tyngre transporter på stora
delar av vägnätet. Det har gjorts en uppskattning av bärighetsbristerna för bro- och
vägkonstruktionerna på vägnätet. Broarna har analyserats på samma sätt som i föregående
avsnitt och resultatet från den analysen presenteras i tabell 9 och figur 7. Vägarna har
analyserats genom att identifiera sträckor med snabbare utveckling av ojämnheter mätt i IRI
(International Roughness Index), spårdjup och kantdjup än vad som är normalt16. Nedan
presenteras även den metodik för bärighetsbristanalysen för vägarna som använts.
Även om vägnätet är klassat som BK1 idag är inte alla vägar på detta vägnät i grunden
konstruerade för att klara den belastningen. Bärighetsbristerna visar sig som tidigare
nämnts främst i form av en snabbare nedbrytning än normalt vilket ger kortare livslängder.
De allra svagaste vägarna skyddas även av bärighetsrestriktioner under vissa tidsperioder
under året, framförallt under tjällossningen. Den metodik som används vid
bristinventeringen baseras främst på empiriska analyser för det belagda vägarna där


Ett kriterium för spårbottenavstånd används för att identifiera spårutveckling baserat på
tung trafik.

16
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onormalt snabb nedbrytning identifierats. De identifierade bristerna bedöms därefter och
justeras på basis av den expertkunskap de underhållsansvariga har om det aktuella området.

x

Bärighetsbrister analyseras fram från Trafikverkets managementsystem för belagda
vägar PMS (Pavement Management System). Där identifieras bärighetsbrister på
det belagda vägnätet i Västernorrlands län relaterade till nedanstående egenskaper,
där tröskelvärden ser olika ut beroende på vägens egenskaper och trafikering:
o
o
o

x

Expertbedömning av underhållsansvariga för vägarna där en översyn av de
utpekade bristerna genomförs:
o

o

x

Onormalt snabb spårdjupsutveckling orsakad av tung trafik, dvs.
ojämnheter i tvärled.
Onormalt snabb utveckling av IRI, dvs. ojämnheter i längsled.
Brister relaterade till vägens kantdjup som kan vara relaterade till generella
bärighetsbrister men kan också påvisa potentiellt svaga vägkanter.

Kvalitetsbedömning av de identifierade bristerna, dvs. en bedömning om de
identifierade bristerna beror på bärighetsrelaterade orsaker eller om
bristerna beror på andra faktorer.
En översyn och bedömning om de identifierade bristerna behöver
kompletteras på basis av den lokalkännedom de har om vägnätet.

En bedömning av bärighetsbristerna på grusvägarna baserat på historisk data på
tjälrestriktioner och expertbedömningar. Grusvägnätet i Västernorrlands län är
cirka 184 mil och ligger huvudsakligen på de sekundära – och tertiära vägarna.

De identifierade bristerna från inventeringen i Västernorrlands län presenteras i figur 7 i
form av en karta över bristerna och i tabell 9. I arbetet med att visualisera bristerna på karta
har vissa justeringar genomförts för att få det mer överskådligt, då syftet är att ge en
översiktlig bild av hur bristerna fördelas på vägnätet. Enstaka briststräckor har tagits bort
och sträckor där flera brister uppträder samlat har slagits ihop.
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Figur 7: Uppskattade bärighetsbrister på det belagda vägnätet i Västernorrlands län.

Kartan i figur 7 påvisar att bristerna på det belagda vägnätet är relativt utspridda över vägnätet.
Majoriteten av bärighetsbristerna på det belagda vägnätet sammanfaller dock med sträckor där
det går större volymer godstransporter i framförallt väst- östlig riktning mot kusten, samt på
motsvarande sätt utefter kusten och kring de större orterna i länet. Hur bristerna fördelar sig
över de olika vägkategorierna i länet går att utläsa i tabell 3 nedan.
Tabell 9: Total väglängd i kilometer och det totala antalet broar och uppskattade brister på dessa relaterat
till BK74.

Totalväglängd Väglängdmed
Totalaantaletbroar AntalbroarpåBK1Ͳ
Antalbroarmed
(km)
bärighetsbrister(km). påstatligavägnätet. vägnätetmedbrister.* BK2ellerBK3.
Vägkategori
Europavägar
326
10
158
3
0
Riksvägar
322
20
71
0
0
Primärlänsvägar
682
56
104
10
3
3977
322
492
52
33
Övrigavägar
5307
408
825
65
36 
Totalt
* Tre broar återfinns på E4:an som även finns utmärkta på det utpekade vägnätet.
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Den preliminära bedömningen är att 40 broar som finns på de utpekade näringslivsvägarna
och samtidigt på BK1 - vägnätet i Västernorrlands län behöver åtgärdas för att kunna
upplåtas för BK74. Om de vägar som inte är näringslivsvägar men är upplåtna för BK1
inkluderas ökar antalet broar till 65 broar. Utöver broar som är upplåtna för BK1 finns det
även 36 broar som är upplåtna för BK2 eller BK3 som inte klarar BK74.
Det framgår även av tabell 9 att en stor andel av broarna, upp emot 90 procent, på BK1
vägnätet i Västernorrlands län klarar BK74. Det är främst på det mer lågtrafikerade och
perifera delarna av vägnätet som begränsningarna på broarna återfinns i Västernorrlands
län. Det förekommer dock några broar även på Europavägarna och de Primära länsvägarna.
Kostnaden för att åtgärda broarna har beräknats på samma sätt som för broarna på det
utpekade vägnätet ovan. Kostnadsberäkningarna har genomförts på de broar som idag ingår
i BK1 vägnätet då det är rimligt att det är dem som i första hand är aktuella att åtgärda. Den
uppskattade kostnaden för att åtgärda dessa broar har uppskattats till drygt 500 miljoner
kronor. Broarna med begränsningar i Västernorrlands län redovisas på karta i figur 8 nedan,
en förteckning över samtliga bronummer i kartan redovisas i bilaga V.
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Figur 8: Broar där åtgärd krävs i Västernorrland.
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Sammanfattningsvis så är möjligheten att införa BK74 på hela det statliga vägnätet relativt
begränsade, framförallt på det mindre vägnätet. Möjligheterna är betydligt större på de
större vägarna. Vägarna uppvisar en del brister framförallt där det går tung trafik idag, men
broarna uppvisar relativ få begränsningar på det större vägnätet och skulle vara hanterbart
att åtgärda på längre sikt. Merparten av brosrestriktionerna återfinns på det mindre
vägnätet och i fallet med Västernorrlands län är de relativt utspridda över vägnätet.
Bärighetsbristerna på broarna fungerar som rena flaskhalsar ur framkomlighetssynvinkel då
det inte är trafiksäkert att fara över de broar som uppvisar brister. Vägarna på det mindre
vägnätet uppvisar mer spridda brister, vilket säkert beror på att de har olika standarder men
det beror med stor sannolikhet även på belastningen från tung trafik. Problemet med det
mindre vägnätet är att det råder stor osäkerhet för hur de svagare vägarna klarar den tyngre
belastningen från fordonståg på 74 ton, se forskningsrapporter ovan. Möjligheterna att
förstärka samtliga broar och säkerställa att vägarna klarar belastningen på kort tid är inte
rimligt. För att möjliggöra tyngre transporter även på detta vägnät behöver ett prioriterat
vägnät tas fram för tyngre transporter tillsammans med det regionala – och lokala
näringslivet och andra berörda parter. Det skulle innebära en långsiktig åtgärdsplan för
införande av BK74 där de stråk/transportsystem som genererar högst samhällsnytta
prioriteras i första hand.
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Regelefterlevnad av hastighet och fordonsvikt
Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen fick 2012 i uppdrag att ta fram en ordning för
återkommande analys av regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg (Transportstyrelsen,
2012). Som en del i uppdraget genomfördes mätningar på de mest trafikerade vägarna i
huvudvägnätet. Av rapporten framgår att andelen lastbilar med överträdelser av
hastighetsbestämmelser är drygt 40 procent vilket är i samma storleksordning som i den
tillståndsmätning som genomfördes av Vägverket 2007.
I Transportstyrelsens och Rikspolisstyrelsens tillståndsmätning var det 1-2 procent av
fordonen som hade någon anmärkning avseende längd och vikt och ca 20procent avseende
lastsäkring. Trafikverket har sedan 2002 mätt axelaster och bruttovikter på ett antal platser
i landet.
Mätningarna genomförs med BWIM-teknik (Bridge-Weigh-In-Motion) som innebär att ett
antal töjningsgivare monteras i en bro. När brons reaktion på en känd last (kalibreringsbil)
är känd kan även andra fordons bruttovikt och axellaster beräknas. Mätningar har
genomförts på 14 platser. Av figur 9. kan utvecklingen avläsas där andelen fordon med mer
än 5 procent överlastuppgår till ca 16procent för fordon som är tyngre än 35 ton.

Figur9.Medelöverlastförfordontyngreän35tonpånationellamätplatser2004Ͳ2013. Värdenaharfiltrerats
såattendastmätvärdensomöverstigertillåtennivåmed5procentregistrerats.

Fordonsvikternas betydelse för infrastrukturen
Ur vägunderhållssynpunkt är ett av problemen med överlaster att vägarna bryts ned
snabbare med ökande vikt. Alla tunga fordon bidrar till nedbrytningen men överlastade
fordon proportionellt sett betydligt mer än övriga Förutom effekter av höga bruttovikter
innebär en ojämn lastfördelning att en överlast på en axel inte uppvägs direkt (ton för ton)
av att andra axlar är lägre lastade. Ett principiellt exempel på nedbrytningseffekten av en
överlastad axel framgår av figur 10. I detta fall ger ett fellastat fordon samma nedbrytning
som 1,5 rätt lastat fordon båda med samma bruttovikt.
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EFFEKT AV ÖVERLAST PÅ AXLAR
ETT EXEMPEL
Om bruttovikten är oförändrad och lasten omfördelas mellan axlarna enligt nedan
20 ton

10 ton

20 ton

10 ton

7 ton

13 ton

så ökar nedbrytningseffekten med 50%!!
Det motsvarar ytterligare en standardaxel utan att transportnyttan ökar.

+ 50 %

10 ton

Figur 10. Ett exempel på inverkan av överlast på axlar men med bibehållen bruttovikt.

Med ökade bruttovikter minskar också marginalerna för infrastrukturens långsiktiga
tålighet och då särskilt för broarna.

Osund konkurrens
Problemet med bristande regelefterlevnad påverkar inte bara infrastrukturen. Överträdelser
av hastighetsgränser och kör- och vilotider påverkar också trafiksäkerheten. Det gör också
bristande underhåll av fordonen. Inom Sveriges Åkeriföretag (SÅ ) har man
uppmärksammat att det finns oseriösa företag som systematiskt fuskar med
fordonsunderhållet, kör för fort och struntar i kör och vilotider. Företagen har ofta
utländska förare som har löner långt under det som kan anses vara anständigt. Allt för att
minska sina kostnader. På detta vis blir konkurrensen snedvriden. För att motverka detta
driver SÅ ett projekt som man kallar ”Fair Transport – sunda transporter från sunda
åkeriföretag” 17. Syftet är att öka kvaliteten på medlemmarnas transporter – högre
trafiksäkerhet, mindre miljöpåverkan – och skapa rättvisa konkurrensvillkor.
Det går inte att komma från att det finns mindre nogräknade varuägare och transportköpare
för vilka ett lågt pris är viktigare än hänsyn till chaufförer, säkerhet och miljö. Dessa aktörer
kommer också att vilja köpa transporter med HCT-fordon. Problemen med bristande
regelefterlevnad kommer således sannolikt även gälla i samma utsträckning för HCT-fordon
som för övriga tyngre fordon.
Med omsorg om vägnät, broar, trafiksäkerhet och miljö är det därför Trafikverkets
bedömning att HCT behöver ett system för regelefterlevnad som säkerställer att den
konkurrensfördel som HCT innebär, utnyttjas på ett rättvist och säkert sätt. Detta bidrar
också till att goda normer i transportnäringen och en god och säker trafikkultur gynnas.
Försök med det australienska systemet IAP (Intelligent Access Program) och samverkan


17

http://www.akeri.se/fairtransport
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med fordonsindustrin visar på att det är möjligt att snabbt bygga upp ett tillräckligt bra
system i Sverige.

Tillträde, övervakning och egenkontroll
Inledning
Av uppdraget framgår att en 74-tonsreform måste karaktäriseras av en hög säkerhetskultur.
I regeringsuppdraget står det ”De föreslagna förändringarna ska kunna genomföras med
bibehållande av dagens höga säkerhetsnivå” och ”Tyngre fordon får inte leda till att
infrastrukturens långsiktiga funktion och värden riskeras”. När det gäller regelefterlevnad
står det ”Lösningar för en kostnadseffektiv kontroll av regelefterlevnaden behöver tas fram.
I detta sammanhang bör t ex möjligheterna ett använda system baserade på egenkontroll
beaktas.” Trafikverket stöder till fullo den inriktningen som ligger i linje med
transportpolitikens hänsynsmål om trafiksäkerhet.
I alla länder utom Finland där HCT har genomförts är det endast delar av vägnätet som
öppnats för tyngre och längre fordon. För att få tillgång till detta vägnät ställs då krav på
fordonen, men ofta också på kontroll av att fordonen efterlever de villkor som följer med
trafikeringstillståndet. I HCT-programmet finns ett projekt som benämns IAP (Intelligent
Access Program) som egentligen är en demonstration av det Australiska systemet för GPSövervakning och kontroll av långa och tunga fordon.
Både bruttovikter och axellaster från tunga fordon svarar för en mycket stor del av
nedbrytningen av det belagda vägnätet. Det är därför viktigt för Trafikverket att regelbundet
få information om den tunga trafikens omfattning och vilka vikter som belastar vägnätet.
Under överskådlig tid kommer en stor del av vägnätet inte att klara totalvikter över 60 ton.
För att inte slita ned infrastrukturen i förtid och få en underhållsskuld, behövs en rimligt
god kontroll så att dessa tyngre fordon inte framförs på vägar och broar som inte klarar den
högre bruttovikten, inte överlastas och inte kör för fort. Syftet med kontrollsystemet är dels
att samla statistik för att få en överblick över trafiken och regelöverträdelser med 74tonsfordonen, dels att ge marknadens aktörer förutsättningar och incitament att följa
reglerna. Genom ett sådant kontrollsystem ökar också möjligheter att öppna fler broar och
vägar för 74 ton då belastningen på dem blir känd och säkerhetsmarginalerna därmed skulle
kunna minskas. Det kan tyckas märkligt att minska säkerhetsmarginalerna samtidigt som
en hög säkerhetskultur eftersträvas, men säkerheten består just i kunskapen om hur stor
belastning är på vägen eller bron. Med denna kännedom behöver inte marginalerna
överdimensioneras. Genom kontrollsystemet skulle det gå att finna en god balans mellan
ökat slitage som uppstår genom lägre säkerhetsmarginaler och ett större vägnät för HCT.
Målsättningen är också att så långt möjligt tillvarata de regelverk som redan existerar och
minimera utökade administrativa rutiner för användarna.

Varför krav på regelefterlevnad behövs.
Det finns flera skäl till att det krävs kontroll av regelefterlevnaden.
x

Främsta skälet är att skydda infrastrukturen. Då vi här ökar tillåtna bruttovikten
med 23 procent kommer konsekvenserna om 74-tonsfordonen kör på vägar och
broar som inte är tillåtna för det bli kostsamma för väghållaren. Att åtgärda de
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begränsande broarna kommer att ta tid och vi kommer därför under överskådlig
framtid ha broar och vägar som inte klarar 74 ton. Vi behöver därför försäkra oss
om att fordonen endast framförs på vägar som är lämpade och därmed tillåtna för
74 ton.
x

Regelefterlevnaden när det gäller hastighet visar att 40 procent av de tunga
fordonen kör för fort (Transportstyrelsen, 2012) och när det gäller vikt är 16
procent överlastade med mer än 5 procent på någon axel eller bruttovikt
(Trafikverket, BWIM- Vägning av tunga axlar i fart, 2014). Både ökad hastighet
och överlast gör att belastningen på broarna ökar. Om en axel belastas med 13 ton
i stället för 10 ton sliter den lika mycket på vägen som tre stycken 10 tons axlar
eftersom slitaget i de flesta fall anses vara proportionellt mot vikten upphöjd till
fyra. Dessutom kan stora överlaster medföra att vägkroppen, t ex kanten, knäcks
så att fordonet välter samt att olyckor uppstår tills vägen reparerats.

x

Kontroll av vikter och hastigheter är även en trafiksäkerhetsfråga då såväl ökade
hastigheter som fler fordon med överlaster eller felfördelade laster väsentligt ökar
olycksrisken. Överlaster försämrar ofta fordonets stabilitet genom att
tyngdpunkten höjs och bromssträckan ökar eftersom bromsarna inte är
dimensionerade för de högre vikterna.

x

Trafikverket anser att ett fungerande system för kontroll gynnar konkurrens på lika
villkor och bedömer därför att ett kontrollsystem även stödjer Sveriges
Åkeriförbunds inriktning mot ”Fair transport” och det förslag som bl a innehöll
GPS-kontroll, som ett antal åkeriföretag skrev i en debattartikel i DN18.

x

Ett system med krav på registrering av vikter ger möjlighet att sänka
säkerhetsfaktorn för broarna. Det möjliggör färre brorestriktioner och därmed ett
större vägnät. Exemplet är Australien som tillåter högre bruttovikt om man
använder IAP-system.

Trafikverket ser även en tydlig koppling till förslaget om ändringar av 96/53/EG med krav
på vägning av fordon. I Trafikverkets remissvar förordades ett införande av fordonsburen
viktkontroll. Detta medger och gynnar egenkontroll samt förtjänster mot intelligenta
transportsystem som medger andra stora samhällsnyttor såsom exempelvis
fordonsdeklaration, säkerhetsstyrningstillämpningar och olika system för tillträdeskontroll
gällande infrastrukturen. Det finns också starka kopplingar till de förslag till elektroniska
tachografer med GPS som diskuteras inom EU kommissionen (European Commission,
2011)



Erfarenheter från pågående projekt
I alla befintliga försöksprojekt inom HCT-programmet med längre och tyngre fordon
används Fleet Managementsystem för att ha kontroll, ofta i realtid, över fordonens
hastighet, position, och vikt. Detsamma gäller för malmtransporterna från
Kaunisvaaragruvan till Malmbanan med 90-tonsfordon. Av Trafikverkets beslut om


18
http://www.dn.se/debatt/fuskͲhotarͲslaͲutͲbranschͲmedͲ120Ͳ000Ͳsysselsatta/
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transportdispens framgår att Trafikverket på ett tillfredställande sätt ska få tillgång till
uppgifter rörande transporterna angående:
x

Varje enskild malmtransports bruttovikt.

x

Varje enskild malmtransports hastighet över hela transportsträckan och vid alla
tidpunkter.

Dessutom finns krav på att det ska vara minst fyra minuter mellan varje transport för att
vägkonstruktionen ska kunna återhämta sig mellan transporterna.
För att leva upp till dessa krav har man tagit fram ett system för förarstöd och
uppföljningsverktyg som visas i nedanstående figur. Bilarna samlar in data via en
telematikenhet och skickar detta en gång per minut till Scanias servrar via ett krypterat
protokoll över mobilnätet. Den information som samlas in från fordonet innehåller bland
annat hastighet, position, förar-ID, fordons-ID samt ytterligare fordonsrelaterade
parametrar. Integrationsplattformen hämtar denna information via standardiserade
webservicegränssnitt enligt ”extended vehicle”19 definitionen till den databas som används
av förarstödet och uppföljningsverktyget. 
Förarstödsapplikationen använder databasen för att ge föraren rekommendation om
lämplig hastighet med avseende på tidslucka samt distribuera eventuella varningar mellan
fordonen. 
Även uppföljningsverktyget använder integrationsplattformens databas för att kunna visa
var alla fordon befunnit sig och vid vilken tidpunkt. Viktinformation hämtas in från
lastmaskinen vid lastningen i Kaunisvaara och knyts till respektive körning i databasen.
Verktyget visualiserar sedan transporterna på en karta med möjlighet att se eventuella
överträdelser och om det kan finnas eventuella förklaringar t.ex. en framförvarande bil som
fått problem och tvingats stanna längs vägen. 


19
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Figur 11. ITS-lösning för övervakning av malmtransporterna från Kaunisvaaragruvan med 90-tons
fordon. Källa: (Schildt, 2014)

Erfarenheterna från övriga försöksprojekt med HCT-vägfordon i Sverige har visat att
upplägget i dem fungerar och att överträdelserna varit få. Främst Skogforsk och Volvo har
gjort sammanställningar över hur man uppfyllt ställda krav i dispenser och detta finns
redovisat i utgivna resultatrapporter från projekten.

Pilotförsök med det Australiska IAP i Sverige
Vid införande av HCT i Australien ansåg man att de traditionella övervakningsmetoder man
använt tidigare inte var tillräckliga eftersom HCT fordonen kan skada både infrastrukturen
och trafikanter allvarligt om de framförs på platser, tider och sätt som fordonet inte har
tillstånd för. Därför utvecklade och införde man det så kallade Intelligent Access Program
(IAP) och krävde att de flesta HCT fordonen skall använda dessa för att få framföras. Man
gick från stickprovskontroll på någon promille till 100 procent kontroll.
Sedan 2012 pågår ett pilotprojekt där det australiska IAP- systemet testas i Sverige, som leds
av Lunds Universitet i samarbete med Trafikverket och TCA (Transport Certification
Australia).
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Figur 12. Principfigur över det australiska IAP-systemets aktörer och processer.

En transportör som vill framföra ett eller flera HCT fordon anlitar en av de fem av IAP
Service Providers som certifierats av Transport Certification Australia (TCA). Tillsammans
söker de tillstånd hos vägmyndigheten. Det beviljade tillståndet formuleras som en
Intelligent Access Condition (IAC) vilket läggs in i servern hos IAP Service Providern. TCA
certifierade boxar (så kallade On-board Units eller OBU) med GPS och mobiltelefonmodem
monteras i fordonen så att varje försök till manipulering och överträdelser automatiskt
registreras och rapporteras via mobilnätet till Service Providern. Detta säkerställer hög
kvalitet på data. Lagstiftningen i Australien har anpassats så att data från IAP idag gäller
som bevis i domstol.
Boxarna registrerar rådata var 30:e sekund avseende plats, tidpunkt, hastighet, mm och
skickar dessa via mobilnätet till Service Provider. Denne jämför rådata med IACs i sin
datorserver och avvikelser, t ex om fordonet framförs på en icke tillåten väg, rapporteras i
form av NCR:s (Non Compliance Reports) till vägmyndigheten, som efter utredning om det
var falsklarm eller om det fanns giltiga skäl för avvikelsen, skickar en erinran till åkeriet och
vid upprepat missbruk av tillståndet så kallas antingen fordonet in för inspektion, tillståndet
återkallas eller åkeriet anmäls till domstol. Det bör noteras att alla i logistikkedjan,
varuägaren, speditören och åkeriet och inte bara chauffören är ansvariga enligt en nyligen
införd Australisk lag. Systemet följer den internationella standarden ISO/DIS 15638-1.
För att framföra ett HCT-fordon, som kräver IAP, måste således åkeriet gå med på att bli
övervakad av en certifierad IAP Service Provider som i sin tur måste rapportera
överträdelser till vägmyndigheten. De olika Service Providerna tillhandahåller främst andra
tjänster, som t ex Fleet Management, hastighetsövervakning, stilleståndstid och electronic
work diaries (tachograph) och samma hårdvara som för dessa tjänster används för IAP
tjänsten. Den extra kostnaden för IAP blir därför liten. Transportören betalar en avgift till
Service Providern som i sin tur betalar en avgift till TCA på ca 8 kr per dag och bil. Avgiften
utgår bara när bilen går som HCT fordon.
Det svenska demonstrationsprojektet får rapporter från Australien var 14:e dag från
testbilarna, sedan december 2013. Några erfarenheter hittills är:
x

Montering av IAP boxar går fort och endast tar 5-10 minuter.
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x

Man har initialt haft vissa tekniska problem med inmatningsenhetens
strömförsörjning som nu lösts

x

Det tog viss tid innan chaufförerna fick rutin på att knappa in aktuell
fordonskombination vid start av varje pass. En svensk manual har därför tagits
fram och möten har hållits med åkerierna för att öka motivationen.

x

Projektet får rapporter skickas var 14:e dag från TCA avseende larm vid misstänkt
manipulering av OBU, otillåtna ruttavvikelser och hastighetsöverträdelse.

x

Volvo avser att jämföra rådata mellan Volvos eget Fleet Management system
(Dynafleet) och den australiska boxen från Transtech för att ta reda på om Volvos
egen OBU, skulle kunna användas i stället för den Australiska boxen.

x

De medverkande åkerierna och deras chaufförer efterlyser omedelbar återkoppling
från Service Providern om boxen inte fungerar samt varning i realtid till föraren
när han är på väg att göra en otillåten avvikelse, t ex köra på vägsträcka där han
saknar tillstånd. Eftersom IAP-systemet tillåter en fördröjning i inrapportering
från fordonen på 72 timmar måste sådant förarstöd ordnas utanför själva IAPsystemet. I Australien har de olika Service Providers tagit fram paket för detta som
erbjuds som tilläggstjänster, som liknar det ovan beskrivna systemet för förarstöd
för malmtransporterna vid Kaunisvaara.

x

Det Australiska IAP-systemet fungerar väl och vissa anpassningar till svenska
förhållanden och önskemål behövs (IAP 1.1) men kan inte genomföras så länga alla
back-end processer utförs av servrar och personer i Australien. Därför planerar
projektet att successivt flytta processerna till Sverige.


Hittills har Australiska IAP-boxar monterats i tre bilar och två till planeras i september.
Efter en tids drift av dessa fem fordon planeras en utvärdering. Planen är att fortsätta
utvecklingen mot ett svenskt system för tillträdeskontroll:
x

där både OBU och hela back-end-systemen är certifierade med högt skydd mot fusk
och manipulering och för hög datasäkerhet,

x

där den senaste tekniken och standarderna används och

x

där det harmoniserats med den framväxande arkitekturen för ITS för såväl privata
som myndighetsapplikationer i främst Europa.

I Färdplan HCT-väg (Helena Kyster Hansen, 2013) kallas systemet för IAP 2.0 och
beräknades vara färdigt för att kunna introduceras 2017/18. Systemet benämns i denna
rapport som ITK 2.0 systemet.

Förarstöd
Som framgår av avsnittet om ett vägnät för tyngre fordon kommer vägnätet under
överskådlig tid att ha begränsningar i form av broar och vägar som inte klarar fordonens
vikter. Vägnätet i sig kommer också att vara klart mer begränsat än exempelvis dagens BK1-
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vägnät. Det kommer därför att finnas ett behov av stöd för föraren av dessa fordon för att
hjälpa föraren att hålla sig på rätt vägnät och ge ett stöd för att följa övriga krav för tillträde.
Denna typ av tjänster finns redan idag kommersiellt. I Australien sker detta genom att
Service Providern erbjuder tilläggstjänster. I Finland finns en karttjänst på nätet som
uppdateras kontinuerligt med de restriktioner som gäller20. I Kaunisvaara används en
applikation för stöd till föraren (se figur 11.).
När Trafikverket utfärdar en transportdispens för vikt skapas en datafil som innehåller
information om färdväg och positioner för de broar som transporten ska passera och där
restriktioner gäller. Trafikverket tillhandahåller för dessa dispenser ett enkelt program som
användaren (transportör, vägtransportledare etc.) utnyttjar för att hitta de broar som fått
villkor från brokontrollen (och på vilket sätt de ska passeras enligt
dispensbeslutet). Systemet kallas för DBS21 (Digital Broutmärkning för Specialtransporter)
och bygger på att en bärbar dator utrustad med en GPS-mottagare med speciell
programvara installerad är placerad i fordonet. Datafilen ska läsas in i den bärbara datorn.
Sedan kan systemet fortlöpande ge information när transporten närmar sig en bro som ska
passeras med särskilda restriktioner. Det finns även ett stort antal kommersiella system med
olika funktion och komplexitet.

Trafikverket ansvarar för att digitalt kartmaterial med aktuella restriktioner hålls
uppdaterat och tillgängligt. Efter de diskussioner som under uppdraget förts med främst
Volvo, Scania och Skogforsk är det Trafikverkets mening att något särskilt krav på förarstöd
inte är nödvändigt utan att detta kommer tas fram och anpassas utifrån marknadens krav.

Förslag på kontrollsystem för 74 tonsbilarna
Trafikverket har kommit fram till att ett vägnät för 74 ton kräver någon form av kontroll. För
Trafikverkets del handlar det i främsta rummet om att säkerställa att infrastrukturen inte
skadas av de tunga fordonen, men även att inga olyckor uppstår till följd av skador på
infrastrukturen eller till följd av att 74 tons fordon används på ett vägnät som de inte hör
hemma på. Det finns även andra skäl till ett kontrollsystem. Framför allt kan det säkerställa
en sund konkurrens mellan transportörer och på så sätt gynna seriösa åkare som vill erbjuda
sina kunder tjänster med hög kvalitet.
Det Trafikverket föreslår för att möjliggöra trafik med fordon med kapacitet för 74 tons
totalvikt omfattar såväl regler om tillstånd och tillsyn, som regler om information till
Trafikverket för att bedöma slitaget på vägnätet.
Att införa ett kontrollsystem är en process av teknisk och administrativ utveckling och
lärande. Det är viktigt att såväl de som ställer krav på kontroll, ska genomföra den eller som
ska utsättas för den, är med och utvecklar systemet. Detta för att det ska det accepteras och


20http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/s/trafiknat/vagar/dimensionerochmassa/brore

striktioner

21

http://www.trafikverket.se/Foretag/TrafikeraͲochͲtransportera/TrafikeraͲ
vag/Transportdispens/DBSͲͲͲDigitalͲbroutmarkning/
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ge de nyttor som avsetts. Det är också viktigt att hitta en nivå som ger nyttorna, men inte
onödig administration.
Nedan beskrivs fyra olika alternativ och därefter en kort analys med rekommendation. Vi
har valt att beskriva vad Trafikverket anser att systemet skall prestera utan att i detalj
beskriva hur det skall vara konstruerat. Detta för att vi vill ge aktörerna handlingsfrihet att i
samråd föreslå och demonstrera innovativa lösningar som sedan utvärderas. Det vill säga en
slags innovationsupphandling. Erfarenheterna från Australien visar att ett sådant förfarande
är en av grundstenarna för att lyckas (Wandel S. H., 2014). Ett annat skäl är att vissa
juridiska och institutionella frågor ännu inte belysts tillräckligt.
Alternativ 1. Egenkontroll med inrapportering av statistik
Egenkontroll är en process där i huvudsak verksamhetsutövaren säkerställer att
verksamheten genomförs med den kvalitet som bestämts. Ibland kan egenkontrollen också
omfatta att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning. Egenkontroll är ett vanligt och
vedertaget förfarande inom många områden; t.ex. inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö,
livsmedel och bygg. Även inom ett antal trafikslag (flyg, tåg) är egenkontroll avgörande för
att bl.a. säkerställa fordonens skick och säkerheten kring deras användning. Egenkontroll är
också ett vanligt inslag i effektivisering av verksamheter. Egenkontrollen har således flera
syften; säkerställa kvalitet, effektivisera processer, följsamhet mot lagstiftning, men är också
en del av ett företags marknadsföring. Med god egenkontroll kan kunderna övertygas om att
de får vad de betalar för.
Egenkontrollen bygger på verksamhetsägarens ambition och resurser. Detta förutsätter
oftast en bransch som kännetecknas av en högt utvecklad säkerhetskultur. Det råder olika
uppfattningar om detta gäller för godstransportbranschen som har problem med måttlig
lönsamhet och konkurrens från oseriösa operatörer inom vissa segment. Även om
egenkontroll skulle visa sig otillräckligt, att den genomförs slappt eller att fusk uppdagas, så
är den ett stöd att höja säkerhetskulturen inom transportbranschen. Den är också en start
om det skulle visa sig nödvändigt att skärpa kontrollsystemet. I Australien finns ett system
(IAP) som är skyddat mot manipulering och vars data gäller som bevis i en rättsliga
processer i domstol. Trafikverket bedömer att det inte är nödvändigt att införa ett så
sofistikerat kontrollsystem direkt.
Oavsett hur ett kontrollsystem utformas, så är det i grunden samma information som
behövs och som måste samlas in. På vilket sätt och med vilken kvalitet kan variera. Det
Trafikverket behöver är minst:
x
x
x
x

Uppgifter om fordonet och dess konfiguration.
Uppgifter om fordonets bruttovikt och axelvikter.
Uppgifter om tidpunkt och fordonets position.
Uppgifter om fordonets hastighet.

Därför föreslår Trafikverket att verket bemyndigas att ställa krav på att kontrollsystem finns
och används för att få tillträde till 74-tonsnätet. System ska bygga på befintlig teknik (FleetManagementsystem) och det ska i det första läget utformas som ett egenkontrollsystem.
Metod och förfarande för egenkontrollen ska redovisas till och godkännas av Trafikverket.
Kontrollsystemet ska säkerställa att:
x

62



Endast tillåtna fordon används och att de är rätt konfigurerade

x
x
x

Endast tillåtna laster fraktas (vikter)
Endast tillåtet vägnät används (position och tidpunkt).
Hastighetsregler efterlevs.

Från kontrollsystemet ska uppgifter rapporteras till Trafikverket varje kvartal. Hur
kontrollsystemet skall utformas i detalj kommer att fastställas i samråd med berörda parter.
Filer från Fleet Management systemet som ingår i kontrollsystemet ska lagras i två år och
vara tillgängliga för kontroll på plats, t.ex. genom att vid oanmälda besök granska
dokumentationen och genom förelägganden att skicka in fordonsuppgifter för en viss
period. Med tanke på ett förmodat relativt lågt antal åkerier som kommer att inneha dessa
fordon inledningsvis, kan inte denna tillkommande kontroll antas innebära någon
dramatisk ökning i resursåtgången hos kontrollören. Därutöver sker kontroller på väg av
polis.
Befintliga eller nya telematik- och Fleet Managementsystem med omborddatorer med GPS i
bilen skall användas för att samla in data. Dessa system kan vara av olika slag såsom OEM
(fabriksmonterade) eller tredjepart (från vanliga smarta telefoner till avancerade
eftermonterade omborddatorer). Trafikverket tillhandahåller kartor över 74-nätet och
aktuella restriktioner på detta i elektronisk form så att fordonsdatorerna regelbundet kan
uppdatera sina kartor.
Fordonsdatorerna registrerar position samt datum och tid varifrån hastighet och rutt lätt
kan beräknas. Data om axelvikter och totalvikt registreras lämpligen med ombordvågar eller
andra vågsystem som ger godtagbar datakvalitet. Dragfordonets ID (registreringsnummer
och VIN-kod) finns lagrad i omborddatorn medan ID nummer på efterfordonen, t ex
semitrailer, släp, link och dolly, lämpligen registreras manuellt i omborddatorn av
chauffören vid varje byte av efterfordon. Trafikverket använder den aktuella informationen
för att bedöma slitaget på vägar och broar genom analys av statistik på vikter, hastigheter
mm.
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Två möjligheter vid användning av befintliga Fleet Managementsystem redovisas nedan.

Kartdatamedväg
ochbrorestriktioner

Bearbetningav
indata

Förarstödoch
rapporttill
kontrollsystem
mm

Figur 13. Ovanstående figurvisarhurdatafrånfordonsdatornochFleetManagementsystemet
kombinerasmedegeninrapporteradedata.Dessadatatillsammansmedkartdataövervägoch
brorestriktionerochegnaruttplaneringssystembearbetasochgersedandelsförarstöddels
rapporterardettillkontrollsystemmm.Denhärfigurenvisarocksåhurflödetiprincipfungerati
pågåendedemonstrationsprojekt.

Figur14.ScaniasochVolvosgemensammaförslagtillkontroll(ovanståendefigur,källa:Schildt,H.
2014)förtydligarvilkadatasomautomatisktkommerinochvilkasommanuelltmåste
inrapporteras.SedantidigarefinnsenöppenstandardfördataöverföringmellanbilensCANͲbus22
ochomborddatorn,vilketinnebärattentredjepartsomborddatorkanfåtillgångtillistortsätt
sammainformationsomOEMͲernasfabriksmonteradeomborddatorer.Iårhardetbeslutatsomen
öppenstandardförhurdatafrånOEMͲernasbackͲendservrarviadetstandardiseradewebͲ
gränssnittet,”remoteFMS”23,kanlevereradatatillåkeriet,andralogistikföretag,kontrollsystem
mm.DetärfordonsägarensomägersinadatasomlagrashosOEMͲen,”extendedvehicle”,ochsom


22
23
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CAN-buss är ett system för intern kommunikation av fordonsparametrar i ett fordon.
Möjliggör avläsning av fordonsparametrar via en extern server.

ocksåstyrvemsomskallfåtillgångtillvilkeninformation.AllastörrelastbilstillverkareiEuropahar
varitmediarbetetmedatttaframdennastandardochstödjerden.
RemoteFMSͲprotokolletlevererarfordonsͲID,förarͲID,position,datumochtidsamthastighet.
Utöverdettabehövsinformationomefterfordonensidentitet(dvs.släp,trailer,dolly,linketc.)samt
vikter(totaltochperaxelgrupp).DennainformationfinnsännuinteiremoteFMSstandardenutan
måstetillsvidarerapporterasinpåannatsätt.IdetAustraliskaIAPͲsystemetskerdettaav
chaufförenviaeninmatningsenhetkoppladtillomborddatornellerviaettwebgränssnittadirektini
servernavt.ex.åkeriet.

Alternativ 2. Egenkontroll med automatisk rapportering
Vi kallar detta förslag till kontrollsystem för ITK (Intelligent Tillträdes Kontroll) version 1.0,
(Wandel S. e., 2014) med intentionen att successivt förfina det i takt med att ny teknik och
standarder tas fram och erfarenheter analyserats. Enligt Trafikverket behöver systemet
kunna redovisa följande parametrar:
x
x
x
x
x
x

Position
Hastighet
Datum & tid
Fordonskonfiguration, dvs. ID nummer på dragfordonet och efterfordonen
Vikt (brutto och per axel)
Helst även föraridentitet

ITK 1.0 är i grunden väldigt likt förslaget om egenkontroll, men kompletterat med att verklig
rutt och hastighet jämförs med vad som är tillåtet och en avvikelserapport tas fram för varje
misstänkt överträdelse. Små överträdelser används enbart för egenkontrollen medan stora
avvikelser rapporteras till anvisad myndighet.
Avvikelserapporterna tas fram på liknande sätt som i det Australiska IAP-systemet men
skiljer sig på två sätt. Dels krävs ingen certifiering av omborddatorerna och dels skall det
vara möjligt för en större grupp aktörer att ta fram och rapportera avvikelserapporter. Dessa
ITK-tjänsteleverantörer skulle kunna vara t ex telematikföretag eller de fordonstillverkare
(OEM) som erbjuder Fleet Managementtjänster och andra telematiktjänster idag. Dessa
ITK-tjänsteleverantörer skulle kunna följa ett regelverk som liknar det som riksdagen
beslutade om 24 juni 2014 för taxibranschen. Där krävs att uppgifter från taxametrar från 1
januari 2015 skall skickas till redovisningscentraler för skattekontroll24 (Riksdagen 2014). I
och med att en oberoende tredje part identifierar och rapporterar misstänkta överträdelser
ökar säkerheten och risken för fusk minskar jämfört med egenkontroll. Emellertid kan
framtagandet av avvikelserapporter, speciellt bortfiltrering av smärre avvikelser och
falsklarm eventuellt tolkas som myndighetsutövning och därför kräva lagändring. I
Australien identifierar IAP Service Providern alla avvikelser och det är sen vägmyndigheten
som gör filtreringen och vidtar sanktioner, t ex erinran eller begär in fordonet för kalibrering
av hastighetsregulatorn. Frågan om vem som skall identifiera avvikelser och vem som skall
filtrera dess i Sverige behöver utredas noggrannare.
Till skillnad från det australiska IAP-systemet föreslår Trafikverket ingen certifiering av
omborddatorerna, utan att de redan installerade kan användas med en


http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottensdokument/Betankanden/Arenden/201314/TU18/
24
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mjukvaruuppdatering. I ett senare skede bör ett system med krav på certifiering av
omborddatorerna införas. Det system som nu används för certifiering av färdskrivare kan
vara en förebild i synnerhet som vi förväntar oss att både ITK- och fördskrivartjänsterna
utförs av samma hårdvara.
I och med att alla regelöverträdelser registreras och rapporteras på ett någorlunda säkert
sätt minskar chaufförers, åkerier, speditörer och transportköparnas incitament till att köra
där det inte är tillåtet eller att lasta mer än tillåtet.
Alternativ 3. Certifierat kontrollsystem med automatiskt rapportering
Ett system som till sin uppbyggnad liknar det Australiska IAP-systemet som kan betecknas
som ”best practice” utgör alternativ 3. Detta innebär att fullt ut införa ett IAP-liknande
system som anpassats för svenska förhållanden med krav på certifierade Service Providers
och certifierade omborddatorer på samma sätt som i Australien. Eftersom Trafikverket är i
behov av statistik över trafiken med 74-tonsfordonen så föreslår vi att åkeriet även skall
skicka vissa registrerade data till Trafikverket i enlighet med Alternativ 1. Som nämnts ovan
så är avsikten att den Svenska IAP piloten samt erfarenheterna från kontrollsystemet för 74ton skall ligga till grund för utveckling av ett Svenskt ITK 2.0 system med möjligt införande
2017/18.
Alternativ 4. Infrastrukturbaserat kontrollsystem
Trafikverket har sedan 2002 mätt axelaster och bruttovikter på ett antal platser i landet
(Trafikverket, BWIM- Vägning av tunga axlar i fart, 2014). Analyser har tidigare
presenterats i två rapporter samt årliga sammanfattningar. Syftet är att få information om
den tunga trafiken och vilka vikter som belastar vägnätet för att kunna uppskatta
nedbrytningen och underhållsbehovet.
Mätningarna genomförs med BridgeWIM-teknik (Bridge-Weigh-In-Motion). Ett antal
töjningsgivare monteras i en bro. När brons reaktion på en känd last (kalibreringsbil) är
känd kan även andra fordons bruttovikt och axellaster beräknas. Mätningar utförs under
några veckor per mätplats och sedan flyttas systemet till nästa bro.
Systemet är väl beprövat men med all säkerhet dyrare än fordonsmonterade utrustningar
och man kan bara instrumentera ett begränsat antal broar. Om man vill ta fram enskilda
fordons avvikelser från reglerna krävs att fordonen identifierats med t ex kameror. Av dessa
anledningar ser vi inte detta alternativ som en framkomlig väg när det gäller att skydda
infrastrukturen och bibehålla en hög säkerhetsnivå. Vid fordonsmonterade vågar får
dessutom åkaren nytta av utrustningen eftersom han kan fylla bilen med betalande last upp
till maximal bruttovikt samt se till att lasten fördelar sig jämt på axlarna för minskat
däckslitage och högre trafiksäkerhet.
Vi har även några fasta vågar som är monterade på samma plats under hela året och de har
samma nackdelar som de flyttbara systemen som beskrivits ovan.
Infrastrukturbaserade kontrollsystem är ett viktigt komplement till de fordonsbaserade i
alternativen 1-3 för kontroll av 74-tonsfordonen eftersom de ger statistik över vikter och
hastigheter även för de konventionella fordonen. Det finns nämligen skäl att förvänta sig att
74-tonsbilarna pressar priserna på vissa delmarknader så att incitamenten ökar att ta mer
last än tillåtet på 25,25 m/ 60-tons fordon och 40-tons som drar en trailer.
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Analys och slutsats
De fyra alternativens funktionalitet och nytta kan sammanfattas i tabell 10 nedan
Tabell 10. Alternativens funktionalitet och nytta
Funktion

Statistik över vikter och hastigheter för 74 ton

Alt

Alt

Alt

Alt

Möter Trafikverkets

1

2

3

4

önskemål

X

X

X

Statistik över vikter och hastigheter för alla fordon
Förutsättning för förarstöd

Fullständigt
X

X

X

X

Genom stickprov
Inget krav från
Trafikverket

Rekommenderad egenkontroll
Avvikelse rapporteras till myndighet

X

X

X

Genom stickprovskontroll

X

X

Minskar risken att 74-tons
fordon använder otillåtet
vägnät, övervikter mm

Certifiering av omborddatorer & avvikelserapportering

X

Minskar möjlighet till
manipulering av
kontrollsystemet

Trafikverket förordar ett införande i enlighet med alternativ 1, Egenkontroll med
inrapportering av statistik, som ett första steg. Alternativ 2 eskalerar kontrollen för att
hindra regelbrott och alternativ 3 vore bäst för regelefterlevnaden. Förutsättningarna att få
något av alternativen 2 och 3 klara till introduktionen av 74-tonsreformen är inte tillräckligt
gynnsamma. Vi ser dock en utveckling av systemet mot högre nivåer som det på sikt troligen
bästa alternativet. Frågan blir dessutom ännu viktigare när vi även ser på fordon längre än
25.25 m.
Trafikverket föreslår vidare att Bridge-WIM-mätningarna fortsätter och eventuellt utvidgas
och kompletteras med kameror samt att FOI-arbetet med syftet att införa ITK 2.0 runt 2017
fortsätter.
Ett egenkontrollsystem enligt Trafikverkets förslag skapar följande nyttor:
x Ger Trafikverket kontroll över i vilken omfattning 74-tonsnätet, dess broar och
vägar utsätts för belastning och slitage.
x Stävjar i viss mån användning av 74-tons fordon på vägar som inte är avsedda för
den sortens fordon.
x Kan bidra till att göra 74 tonsvägnätet större och mer sammanhängande genom att
säkerhetsfaktorn för broar övervägs.
x Öppnar möjligheten att tillåta 74-tons last på broar och vägar utanför det primära
74 tonsvägnätet genom trafikeringskoncessioner med restriktion om att endast ett
max antal överfarter per år tillåts eller att sådan trafik betalar en
”försäkringspremie” som används för att finansiera det ökade slitaget.
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x Det kan införas snabbt eftersom det använder redan befintliga IT system
(omborddatorer och back-end servrar för Fleet Management), merkostnaderna är
förhållandevis små och bygger i stor utsträckning på befintliga regelverk.
x Kan vidareutvecklas till ITK 1.0 och ITK 2.0 där anpassning gjorts till den senaste
tekniken och harmoniserats mot den arkitektur med standarder för ITS för såväl
privata som myndighetsapplikationer som håller på att växa fram i främst Europa.
x Nya tjänster kan lätt läggas till i takt med behov och utveckling exempelvis för att
möta de nya kraven i direktiv 96/53/EG med viktkontroller, de nya elektroniska
tachograferna med GPS, övervakning av transporter av farligt gods och levande
boskap mm.
x Det stödjer och är kompatibelt med den C-ITS25 (Collaborative Intelligent
Transport System) arkitektur som håller på att växa fram inom EU.
x Dyr och tidsödande utplacering av nya vägmärken kan i viss mån undvikas.
x Stödjer svensk bil- och telematikindustris internationella konkurrenskraft och
Svensk export.
I de uppgifter som skickas till Trafikverket kan finnas information som är av företagskänslig
natur, var man lastar, vart trafiken går och hur den leds. Sekretesskyddet i dessa delar bör
utredas noggrannare än vad tiden medgett så här långt. Vi menar vidare att det inte
föreligger några hinder att företaget använder sig av en tredje part för att samla in, bearbeta
och lagra den data som senare skickas till myndigheten. Vid misstanke om regelöverträdelse
så har polisen nu liksom tidigare alltid möjlighet att utföra kontroll i företagets lokaler.
Innan ett införande kan ske krävs ytterligare utredning av vissa frågor. Det har inte hunnits
med inom ramen för detta uppdrag. Det som främst kvarstår är de juridiska och
institutionella delarna som behandlats översiktligt men behöver detaljstuderas. Många av
dessa är kopplade till alternativen 2 och 3; vem skall ta fram avvikelserapporter, vem som
skall filtrera bort falsklarm och avvikelser som är motiverade, samt hur skydda sekretessen
på data som skickats till en myndighet.




25 Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS) är en teknologi för kommunikation
mellan vägfordonen och infrastrukturen V2I och mellan vägfordon V2V över mobilnätet
eller med korthållsradio. I tillägg till det chauffören ser och det som bilens sensorer känner
av kommer alla delar av transportsystemet i ökad utsträckning att dela information för att
förbättra beslutsfattande. Detta förväntas öka trafiksäkerheten, minska trängsel och
reducera emissioner och klimatpåverkan. För lastbilar har applikationer föreslagits för att
underlätta bl a angöring till terminaler, tillträde till tunnlar och broar, samt trafikstyrning
som passar lastbilars trafikrytm.
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Trafiksäkerhet
Inledning
Kunskapen om längre och tyngre fordons trafiksäkerhet är förhållandevis god. Frågan har
följts ingående genom forskning och analyser under de senaste decennierna. Rapporterna är
många. Sammanfattningsvis så tyder de flesta på att säkerheten inte minskar när fordonens
storlek ökar. Snarare är det tvärt om, även om en del studier tyder på att allvarligheten vid
en olycka kan öka med ökad storlek på fordonet. Detta samband verkar plana ut vid ett
storleksförhållande som överstiger 1:10, dvs är det tunga fordonet mer än 10 gånger så tungt
så fortsätter inte de allvarliga effekterna att öka vid en krock.
Den kunskap vi har bygger på studier där både längd och vikt överskrider det vanliga. När
det gäller kunskapen om trafiksäkerhetseffekterna av att bara öka vikten på fordonen är
kunskapsläget betydligt sämre. Skälen till det är i huvudsak två. Dels brister i
olycksrapporteringen om fordonets dimensioner och konfiguration. Dels avsaknad av
exponeringsdata – dvs data om hur många av den aktuella fordonstypen som använts, hur
långt de kört och hur denna körsträcka fördelats på olika typer av vägar. I Sveriges fall finns
ytterligare ett skäl till vår relativa okunskap. Det finns nästan ingen olycksempiri kring den
aktuella fordonstypen 74ton/25,25 meter.

Allmänt om säkerheten för konventionella tunga fordon
Under de senaste decennierna så har antalet tunga fordon och deras trafikarbete ökat
väsentligt i motoriserade länder. Trots detta så har antalet döda i trafikolyckor med tunga
fordon minskat. I Frankrike, Storbritannien, Spanien och Schweiz så minskade antalet döda
i trafikolyckor med tunga fordon med 50 procent mellan 1985 och 2005. Med undantag för
Danmark har risken för olyckor med dödlig skada minskat eller varit oförändrad för ett
flertal motoriserade länder mellan 2001 och 2007. Idag svarar olyckor med tunga fordon för
mellan 10 och 25 procent av alla trafikdödade i dessa länder (OECD, 2009). I Sverige så
svarar olyckor med tunga fordon för 20 procent av alla dödliga personskador, där
majoriteten av dessa avser åkande i personbil (Strandroth, 2009).

Hur trafiksäkerheten påverkas av storleken på konventionella fordon (längd
och eller vikt)
Faktorer som bidrar till olycksrisk brukar delas upp i tre kategorier: förare, fordon och
trafikmiljö. Interaktionen mellan dessa faktorer kan bidra till, eller förebygga och
kompensera, risken för en olycka. Interaktionen kan dock vara komplex och det är svårt att
belysa den utifrån polisrapporterade trafikolyckor eftersom informationen i
polisrapporterade olyckor har låg detaljnivå och kvalitetsbrister. I avsnitten nedan kommer
fokus att ligga på hur trafiksäkerheten påverkas av de tunga fordonens egenskaper.
Få länder samlar in olycksinformation i vilken det går att särskilja tunga fordon utan släp
från ledade tunga fordon som har trailer eller släp. I de fall sådan information är tillgänglig,
så är det en stor variation i hur stor andel av allvarliga olyckor som respektive kategori
svarar för. I USA, Kanada och Australien svarar de ledade fordonen för två tredjedelar av
dödsolyckorna. I Schweiz, Danmark, Israel och Japan är motsvarande siffra mellan en
fjärdedel till en tredjedel av dödsolyckorna. Siffrorna kan återspegla skillnaderna i de
fordonskonfigurationer som mest används för transporter inom respektive region.
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Dessutom kan länders transportsystem och godsflöden skilja sig mycket åt. Därför kan
erfarenheterna från ett land utan djupare analys inte överföras till ett annat.
I Europa finns en generell brist på studier som på ett metodiskt sätt kan kvantifiera
olycksrisken för större fordonskombinationer utifrån olycksstatistik (Knight, 2008).
Storbritannien och Sverige är två länder som har välutvecklade databaser för
polisrapporterade trafikolyckor.
En extrapolation av olycksrisk baserat på polisrapporterade olyckor i Storbritannien kunde
inte påvisa att risken för dödlig eller allvarlig skada ökar med fordonsvikten per
fordonskilometer. Den extrapolerade olycksrisken ökade dock med antalet axlar (vilket
användes som ett substitut för storlek/fordonslängd), där riskökningen och korrelationen
var högre på mindre vägar och vägar i tätort. Enligt författarna kan ökningen dock vara
överskattad av metodskäl och delvis inkompatibla datakällor (Knight, 2008).
Till skillnad mot Storbritannien som inte tillåter fordon över EU-standarden 18,75 meter
och 40 ton, har Sverige och Finland tillåtit en maximal längd och totalvikt på 25,25 meter
respektive 60 ton inom ramen för EMS (European Modular System). I en aktuell studie
analyserades Svenska polisrapporterade olyckor med tunga fordon från åren 2003-2012
(Bálint, 2014). Syftet med studien var att analysera hur olycksrisken korrelerade med
fordonslängden, där olycksrisk var definierad som olyckor med svår eller dödlig skada per
fordonskilometer. Resultaten visade att olycksrisken överlag minskar med fordonslängden,
och att kategorin med de längsta fordonen (18,76 - 25,25 meter) har den lägsta olycksrisken
under tidsperioden med undantag för åren 2003 och 2012. En tendens till ökning av
olycksrisken kunde också skönjas för den längsta fordonskategorin mellan 2009 och 2012.
En jämförelse av olyckstypernas fördelning inom längdkategorierna visade att andelen av
mötande- och omkörningsolyckor inom längdkategorin ökade med längden på fordonen,
medan andelen upphinnande och moped/cykelolyckor minskade.
Författarna hade inte tillgång till uppgifter om fordonens vikt och det går därför inte att helt
isolera effekten av längd från fordonens vikt. Även detaljerad exponeringsdata saknades för
att kunna ta hänsyn till i vilken omfattning längdkategorierna kör i olika vägmiljöer. Därför
kan det inte utan vidare analys uteslutas att den lägre olycksrisken för de längsta fordonen
är en effekt av att dessa kör mer på större och säkrare vägar eller i säkrare trafikmiljöer.
Utifrån tillgängliga data så kunde författarna emellertid inte hitta något belägg för att
fordonskombinationer upp till 25,25 meter skulle vara mindre trafiksäkra än längder upp till
18,75 meter som är standarden inom EU.
Under senare år så har Nederländerna, Danmark, Tyskland och Norge utfört mer eller
mindre omfattande tester med tunga fordon med dimensioner inom ramen för EMS. Under
de mer omfattande testerna i Nederländerna och Danmark rapporterades endast ett fåtal
olyckor. Olyckorna bedömdes vara mer eller mindre typiska lastbilsolyckor och kunde inte
härledas till karaktäristiken hos de större fordonen (DRD, 2011); (Eidhammar, 2009); (MIE,
2011).
Till skillnad mot Europa finns det 60 års studier om tyngre fordons trafiksäkerhet i USA. Till
exempel utförde af Wåhlberg (af Wåhlberg, 2008) en meta-analys av nordamerikanska
studier där olycksrisken hade jämförts mellan korta och långa fordonskonfigurationer,
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vanligen benämnda som ”single trailer trucks” respektive ”double/multi trailer trucks”. I de
studier som hade jämfört olycksrisk på samma vägtyper, så indikerade resultaten att
förutom dödsolyckor så var olycksrisken lägre för de större fordonen. Majoriteten av
amerikanska studier har dock kritiserats på grund av dåligt underlag gällande
olycksinformation och exponeringsdata, samt brister i de metoder som använts. De
slutsatser som kan dras ifrån studierna är därför starkt begränsade (Carson, 2007), (af
Wåhlberg, 2008). Enligt (Carson, 2007) visar litteraturen trots detta konsistent på en
generell trend att olycksrisken minskar, men allvarligheten ökar, med ökad totalvikt.

Allmänt om trafiksäkerheten för HCT (längre och tyngre fordon)
Fordon inom kategorin High Capacity Transport (HCT) är här definierade som tunga fordon
vilka är längre och/eller tyngre än 25,25 meter respektive 60 ton.
Provinsen Alberta i Kanada har mer än 40 års erfarenhet av HCT fordon, som består av tre
typer: Turnpike Doubles (37 meter), Triple Trailer kombinationer (35 meter) och Rocky
Mountain Doubles (31 m). Fordonen tillåts ha ökad lastvolym men inte högre totalvikt än
den maximalt tillåtna på 62,5 ton vid 8 axlar. Vägnätet som HCT-fordonen får köra på är ca
3000 km långt vilket motsvarar ca 20 procent av huvudvägnätet i Alberta (Woodrooffe,
2001).
Det har gjorts ett flertal uppföljningar av säkerhetsprestandan för HCT-fordonen i Alberta,
och de visar överlag att HCT-fordonen har högre trafiksäkerhet än konventionella tunga
fordon. I genomsnitt så svarar HCT fordonen i Alberta för runt en procent av alla tunga
fordon som är inblandande i kollisioner som resulterar i dödlig, allvarlig eller
egendomsskada. Uttryckt i olycksrisk så har HCT-fordonen som grupp den bästa
trafiksäkerhetsprestandan av alla fordonstyper. Allvarligheten vid kollisioner med ett HCT
är lägre än för övriga fordonstyper. Med hänsyn tagen till exponering, dvs. det trafikarbete
HCT-fordonen utför, så har HCT-fordonen som grupp en lägre olycksrisk med avseende på
dödlig, allvarlig och egendomsskada per 100 miljoner fordonskilometer än andra
fordonstyper (Kenny, 2000), (Woodrooffe, 2001), (Montufar, 2007).
(Woodrooffe, 2001) (Woodrooffe J. A., 2004), drog slutsatsen att den generellt höga
säkerhetsprestandan för HCT-fordonen i Alberta var starkt relaterade till de stränga
tillståndskraven. Dessa innebär i korthet anvisade transportvägar, restriktioner för
hastighet, tid på dygn, och under vilka väg- och väderförhållanden HCT-fordonen får köra,
samt krav på förarnas erfarenhet och extra utbildning.
I USA består HCT-fordonen av samma tre huvudtyper som i Kanada, men med något
kortare trailers. Till skillnad mot Kanada så tillåts HCT-fordonen i USA ha en högre totalvikt
än den som annars är maximalt tillåten. Liksom för lastbilsolyckor generellt så är det
problematiskt att uppskatta den relativa olycksrisken för HCT-fordon i USA på grund av
bristen på tillförlitlig data på konfigurationen på de fordon som är inblandade i olyckor,
samt bristen på exponeringsdata för HCT (Scopatz, 2000), (Carson, 2007). (Craft, 2000)
rapporterar att av de 17 191 fordonskombinationer som var involverade i USA mellan 1991
och 1996, så var 221 (1,3 procent) HCT-fordon. Risken för dödsolyckor för HCT jämfördes
med konventionella dubbeltrailers och dragbil+ semitrailer med avseende på fordonslängd,
vikt, konfiguration. Slutsatsen var att HCT-fordonen varken var mer eller mindre trafiksäkra
än andra fordonskombinationer.
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I Australien introducerades fordonskombinationen B-dubbel 1982. Den här
fordonskombinationen får i de flesta tillämpningar ha en maxlängd på 26 meter och en
maximal totalvikt på 68,5 ton. (Pearson, 2009) refererar till ”den enda studie” som jämfört
olycksstatistik för enkla fordonskombinationer med B-dubbel. Mellan 1994 och 2003 så var
enkla fordonskombinationer och B-dubbel inblandade i 329 respektive 2 dödsolyckor, och
1 420 respektive 13 olyckor med allvarlig skada. Exponeringsdata saknades för studien.
Enligt (Pearson, 2009) är de främsta säkerhetsfördelarna reduceringen av exponering och
den vältstabilitet som konfigurationen ger.
Enligt (NTARC, 2013) så har andelen av transportarbetet som enkla ledade fordon (typ
semitrailerekipage 16,5 meter/40 ton) svarar för sjunkit från 39 procent 2005 till 21 procent
2011. Den här andelen har tagits upp av tyngre oledade fordon och B-dubbel. Trots detta är
enkla ledade fordon överrepresenterade i olyckor med stora fordon och svarar för 37,9
procent av de större förlusterna. B-dubbel är istället det säkrare alternativet som med 45
procent av transportarbetet är inblandad i 23,6 procent av trafikolyckorna med större
fordon.
En alldeles färsk studie från Australien sammanfattar effekterna av de australiska
satsningarna på HCT under perioden 2009-2030 (Hassall). Studien bygger på data från 65
fordonsflottor med över 600 fordon samt på uppgifter från försäkringsbolag. Resultat visar
att HPV-fordon (High Productivity Vehicles) har 76 procent färre olyckor än konventionella
fordon. Detta beräknas spara knappt 100 liv till 2030. Ett av skälen till den goda
trafiksäkerheten är minskad exponering av tunga fordon. Trafikarbetet med kopplade
fordon genomförs med 37 procent färre fordon och med 37 procent färre körda kilometer
vid jämförbara fordonsflottor.

Trafiksäkerhetseffekterna av fordonsvikter som överskrider de normalt
tillåtna
(FHWA, 2000) beskriver att fordonsvikten relaterar till trafiksäkerhet främst med avseende
på bromsförmåga, accelerationsförmåga, vältrisk och krockvåld. Det är stor en brist på
studier som har analyserat hur olycksrisk påverkas av fordonsvikter som överskrider de som
normalt är tillåtna. En orsak är bristen på underlag, dvs. tillräckligt med olycksdata
(Carson, 2007), (Turner, 2008). Jarossi (2007) rapporterar att av alla dödsolyckor i USA
2003 med tungt fordon inblandade så hade endast 2.9 procent av fordonen en vikt som var
högre än den normalt tillåtna på 36,3 ton. Dessa fordon kunde även vara längre än normalt
tillåtet.
(Turner, 2008) refererar till Kentucky Transportation Center (KTC). Kentucky tillåter sedan
1986 utökade lastvikter för koltransporter i vissa områden som ett sätt att minska
transportkostnaderna. De utökade lastvikterna är mellan 40,8 ton till 54,4 ton beroende på
fordonskombination, där den högsta lastvikten är tillåten på dragbil + semitrailer med minst
5 axlar. En uppföljningsstudie 1992 visade att olycksrisken för fordon med högre tillåten
lastvikt generellt var lägre, men högre för dödliga olyckor, i jämförelse med olycksrisken för
hela staten. Det är oklart om hänsyn togs för exponering på olika vägtyper. En annan studie
detaljgranskade 383 dödsolyckor med tunga fordon (inte bara de med högre vikt) som
inträffat i Kentucky mellan 1994-1997. Den senare studien beskriver inga generella förhöjda
risker med de högre tillåtna lastvikterna.
Bromsförmåga
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Stoppsträckan för tunga fordon är mycket längre än för personbilar och därför är god
bromsförmåga ett krav som gäller för alla tunga fordon. Bromsförmågan påverkas
emellertid inte speciellt av en högre tillåten vikt, under förutsättning att antalet axlar och
bromsar ökar i proportion till ökningen i fordonsvikt och att fordonets bromsar är väl
underhållna. Låsningsfria bromsar (ABS) och elektroniskt styrda bromssystem (EBS)
förbättrar bromsförmåga och stabilitet under inbromsning för såväl HCT som för
konventionella fordon (OECD, 2009).
Accelerationsförmåga
Otillräcklig accelerationsförmåga kan påverka trafiksäkerheten beträffande uppförsbackar,
vägkapacitet och passage av korsningar.
När fordonsvikten ökar så försämras dess förmåga att accelerera i och bibehålla hastighet
uppför backar. Effekten blir större ju brantare och längre backarna är. Detta kan bli ett
problem om det blir stora hastighetsskillnader mellan det tunga fordonet och övriga fordon i
samma trafikflöde. Enligt (FHWA, 2000) så ökar olycksrisken betydligt med en ökande
hastighetsdifferens mellan fordon, och risken för en olycka ökar med mellan 15 till 16 gånger
vid hastighetskillnader på 32 km/h. I det kuperade Kentucky identifierades en viss risk för
upphinnandeolyckor med lastade tunga fordon som körde uppför branta och långa backar,
där hastigheten på tunga fordon kunde sjunka till 24 km/h. I sådana situationer var det
vanligt att föraren satte på varningsblinkers för att varna bakomvarande fordon. I 13 av de
dödsolyckor som KTC analyserade så hade ett annat fordon kört in i bakänden på ett tungt
fordon med last, som kört långsamt i en uppförsbacke (Pigman, 1999), (Turner, 2008).
Ett fordon med otillräcklig accelerationsförmåga får också svårigheter att köra om ett annat
fordon. Att kompensera otillräcklig accelerationsförmåga med större motorer skulle vara
kontraproduktivt eftersom dessa drar mer bränsle och ger högre utsläpp.
Infrastrukturlösningar kan vara att bygga fler omkörningsfält i backar där tyngre fordon kör
frekvent, eller tillåta tyngre fordon endast på vägar med omkörningsfält. Omkörningsförbud
för lastbilar bör gälla i omkörningsfälten.
När det gäller vägkapacitet så kan trafikflödet begränsas mer av en otillräcklig
accelerationsförmåga än av fordonslängden. Datorsimuleringar har visat att
accelerationsförmågan uttryckt i förhållandet vikt-motorstyrka har en större effekt på
trafikflöden framförallt utanför tätort (FHWA, 2000).
I korsningar som inte är ljusreglerade kan tyngre fordon med sämre accelerationsförmåga
behöva längre tid på sig för att komma ut i korsningen och upp i hastighet. Därmed ökar
exponeringen för det fordonet i korsningen, vilket är förknippat med risker i de fall där man
kan förvänta sig konflikter mellan tunga fordon och personbilar.
Vältrisk och stabilitet
Ett fordons stabilitet beror framförallt på dess vältrisk (Mueller, 1999); (FHWA, 2000).
Vältrisken påverkas i huvudsak av höjdpunkten på lasten, fordonets spårvidd,
fjädringsstyvhet och däcksegenskaper. Ett centralt mått på ett fordons vältbenägenhet är
Static Rollover Threshold (SRT) definierat som den laterala accelerationen (g-kraft) som
krävs för att lyfta ett hjul från marken. Ju högre SRT-värde desto mindre vältbenägenhet har
fordonet. Konventionella fordon med SRT-värden under 0,3 har visat sig ha upp till 3 ggr
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högre risk för vältolyckor (Mueller, 1999). KTCs genomgång och rekonstruktion av olyckor
visade att lastens höjdpunkt var en avgörande faktor för manövrering och vältrisk.
Volvo AB har under sommaren genomfört två stabilitetsstudier för 74 tonsekipage. De första
handlar om just om vältrisk (Fröjd, 2014), som både testades och beräknades för tre
virkestrailers. En som används i traditionella 60-tons ekipage och två som används i 74-tons
ekipage. Resultaten visade att släpen i stort hade jämgoda egenskaper, men att densiteten på
det lastade timret hade betydelse då det påverkade den maximala höjden på 74 tons-släpen.
Föraren behöver således mer koncenterara sig på fordonshöjden än på totalvikten för att
undvika vältolyckor.
Den andra studien handlar om ekipagens samlade stabilitet (John Aurell Consulting, 2014;).
Fyra ekipage jämfördes, tre stycken med 74 tons kapacitet; ST-drag, ST-kran och ST-grupp
samt ett 60-tonsekipage med kran. Dynamiska filbytesprov simulerades enligt ISO14791.
Studien visade att skillnaderna i stabilitet mer beror på kombinationens design än på
skillnader i bruttovikt. En avgörande detalj är avståndet mellan kopplingspunkten för släpet
och dragfordonets bakersta axel. När avståndet ökar, så minskar stabiliteten. Längre hjulbas
på trailern är också positivt för stabiliteten, liksom val av koppling genom så kallade
vändskiva (B-koppling). Sämst stabilitet visade sig 60-tonsekipaget ha.
En slutsats från Volvos tester och beräkningar är att det går att bygga stabila 74-tons
kombinationer, men att koppla samman olika fordon mer slumpmässigt inte behöver
resultera i säkra och stabila kombinationer. Ett regelverk för detta är således nödvändigt.
Krockvåld
Olyckor med tunga fordon inblandade leder generellt till allvarligare personskador jämfört
med andra olyckor. Frontalkollisioner mellan lastbilar och personbilar resulterar i de
allvarligaste olyckorna trots att de är mindre vanliga än andra olyckor. I majoriteten av fall
är det personbilen som av någon anledning kommit över i mötande körfält där lastbilen
befunnit sig.
Litteraturen visar att allvarlighetsgraden vid olyckor mellan lastbilar och personbilar
generellt ökar med lastbilens vikt. Allvarlighetsgraden i kollisioner mellan tunga fordon och
personbilar påverkas framförallt av fordonens kollisionshastigheter, deras vikt och sättet de
kolliderar. När det gäller frontalkollisioner så är det sannolikt att allvarighetsgraden planar
ut vid ett visst viktförhållande. I frontalkollisioner mellan lastbil och personbil så säger
fysikens lagar att lastbilens vikt får mindre betydelse ju större viktskillnaden är mellan
lastbil och personbil. Och vid ett viktförhållande över 10:1 så utsätts det mindre fordonet för
praktiskt taget all hastighetsförändring som kollisionen resulterar i.
Medelvikten på en europeisk bil är idag 1,5 ton. Med resonemanget ovan, och med
förhållandet 10:1, skulle hastighetsförändringen och därmed olyckans svårighetsgrad
förvärras endast marginellt i en kollision med fordon över 15 ton. På grund av de stora
skillnaderna i frontgeometri och frontstyvhet mellan en personbil och ett tungt fordon så är
den energiupptagande frontstrukturen på en personbil otillräcklig för att förhindra allvarliga
personskador i höga hastigheter (FHWA, 2000), (Krusper, 2014). För att reducera antalet
dödsoffer med 50 procent i frontalkollisioner mellan lastbil och personbil på en väg med 90
km/h skulle det krävas att lastbilen är utrustat med en 75 cm deformationszon i fronten och
ett Advanced Emergency Brake System (AEBS) som fungerar även i frontalkollisioner,
kombinerat med den högsta säkerhetsnivån på personbilen (Strandroth, 2009).
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Fordonens miljöprestanda
Bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid
Bränsleförbrukning har alltid varit en viktig fråga för tunga fordon då bränsleförbrukningen
står för en stor del av kostnaden för att operera ett fordon. För en fjärrlastbil med en årlig
körsträcka på 10 000 mil kan bränslekostnaden hamna på över 400 000 kronor perår och
motsvara nästan 30 procent av den totala kostnaden för att driva fordonet.
Energieffektiviteten för tunga lastbilar är hög jämfört med vad som gäller för personbilar
sett till fordonsvikt. Av den tillförda energin i en modern dieselmotor i ett tungt fordon
omvandlas cirka en tredjedel till användbar energi för att övervinna färdmotstånd. Övrig
tillförd energi går förlorad som värme i avgasrör eller kylsystem. Färdmotståndet som
fordonet måste övervinna för att röra sig kan delas upp i luftmotstånd, rullmotstånd och
accelerationsmotstånd. För en lastbil med släp som kör på plana landsvägar dominerar
luftmotståndet.

Figur 15. Energifördelning för en typisk förbränningsmotor

De senaste decennierna har dieselmotorn utvecklats mot högre effekter samtidigt som
bränsleförbrukningen sjunkit och de hälsoskadliga avgasemissionerna minskat. En stor del
av den kvarstående potentialen till bränslebesparing finns i minskat rullmotstånd och
luftmotstånd samt viktreducering – alltså åtgärder utanför själva drivlinan. Ett annat sätt att
minska den specifika bränsleförbrukningen per transporterat ton gods är självklart att öka
fordonets lastkapacitet.
I dag saknas en standardiserad provmetod för att mäta och redovisa bränsleförbrukning för
tunga fordon i EU:s regelverk. EU-kommissionen arbetar med en standardiserad metod för
att mäta och redovisa bränsleförbrukning för tunga fordon. Det är stora skillnader i både
vikt (tomt eller lastat), längd, utformning och användningssätt mellan olika tunga fordon.
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Även yttre förhållanden som väderlek, hastighet och förarens körsätt skiljer sig åt. Detta
påverkar bränsleförbrukningen och gör det svårt att jämföra bränsleförbrukning och
koldioxidutsläpp för olika typer av fordon och transportuppdrag på ett enkelt sätt.
Sveriges Åkeriföretag uppger att bränsleförbrukningen i liter per km ökar i genomsnitt med
12 procent för ett fordon med 74 tons bruttovikt jämfört med 60 ton. Detta stämmer även
med uppgifter som inhämtats från Scania och Volvo. Med en möjlig ökad nyttolast på ca 10
ton ger en överslagsberäkning en möjlig minskad bränsleförbrukning på ca 10 procent
räknat som liter/tonkm. I de demonstrationsprojekt med tyngre och längre fordon som
genomförs inom ramen för HCT-programmet har ett antal uppföljningar av
bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp gjorts med jämförelser med att transportera
motsvarande mängd gods med dagens fordonståg på 60 ton. Från demonstrationsprojektet
Ett-demo (Edlund J, 2013) rapporteras att en 74 tons kranbil (ST-kran) visar på en sänkning
av medelbränsleförbrukningen räknat som liter/tonkm med 6,9- 7,8 procent jämfört med
ett transportupplägg med liknande fordon med 60 tons bruttovikt. I samma rapport
redovisas också en sänkning av medelbränsleförbrukningen med 13,2 procent liter/tonkm
för ett 74 tons timmerfordon som lastas med separat lastare (dvs. saknar kran) jämfört med
konventionella 60 tons timmerbilar (ST-grupp). Tidigare studier har visat att
bränsleförbrukningen kan minska med upp till 8 procent för timmerbilar av denna typ
(Löfroth C, 2010). Resultaten från andra pågående demonstrationsprojekt tyder på
minskningar i storleksordningen upp till 17 procent räknat som liter/tonkm. För längre
HCT-fordon visar demonstrationer ända upp till 27 procent minskad bränsleförbrukning
och koldioxidutsläpp per transporterad godsmängd.

Avgasemissioner
Regelverket för avgasemissioner för tunga fordon i Europa såväl som i resten av världen är
kopplat till förbränningsmotorn och gränsvärdena uttrycks därför i mg per kWh som
motorn producerar på en specifik testcykel. Typgodkännande avseende avgasemissioner är
därför kopplat till en viss motortyp eller motorfamilj som sedan kan installeras i olika
fordon med olika konfiguration, vikt etc så länge fordonet ryms inom regelverket för tunga
fordon.
De reglerade avgasemissionerna är kolmonoxid (CO), kolväten (HC), kväveoxider (NOx) och
från och med Euro VI partikelmassa och partikelantal. För dieselmotorer är de mest kritiska
emissionerna kväveoxider och partiklar.
Sedan det första steget I EU:s avgaskrav infördes 1992 (Euro I) har gränsvärdet för
kväveoxider minskat med 95 procent och gränsvärdet för partikelmassa med mer än 97
procent.
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Figur 16. Avgasgränsvärden för kväveoxider (NOx) och partikelmassa (PM) för tunga dieselmotorer
från Euro I till Euro VI.

Sedan 2012 är den obligatoriska avgaskravnivån förnya tunga fordon Euro VI26. Med Euro
VI infördes förutom sänkta gränsvärden ett antal förändringar och kompletteringar av
regelverket med syfte att få ett mer robust regelverk som på ett bättre sätt avspeglar
fordonens användning i verklig körning och därmed också de avgasemissioner som
uppkommer i verklig trafik. Sedan införande av Euro VI har bland annat Nederlänska TNO
genomfört tester med Euro VI fordon. TNO rapporterar att det är en klar nedåtgående trend
vad gäller NOx emssioner i verklig körning från Euro III (2000-2005) till Euro VI.
Tabell 11. Euro VI gränsvärden
Test cycle

CI27
(WHSC)
CI
(WHTC)
PI28
(WHTC)

CO
THC
NMHC
CH4
NOX
NH3 PM mass
(mg/kWh) (mg/kWh) (mg/kWh) (mg/kWh) (mg/kWh) (ppm) (mg/kWh)

PM
number
(#/kWh)

1500

130

400

10

10

8.0 x 1011

4000

160

400

10

10

6.0 x 1011

400

10

10

4000

160

500


EC regulation No 595/2009 och 582/2011
CI= Compressed Ignition (kallas även dieselmotor)
28 PI= Positive Ignition (kallas även Ottomotor)
26
27
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Fig 17. NOx emissioner från tunga fordon (20-50 ton) testade i Nederländernas In-service program i
tre olika hastigheter.

NOx emissionerna från den första generationen Euro V fordon (2005-2009) var inte så låga
som kunde förväntas, särskilt i tätortskörning med låga hastigheter och laster. Den andra
generationen Euro V (2009-2013) är dock bättre vad gäller NOx emissionerna vid låga
hastigheter. De tunga (>20 ton) Euro VI fordonen som testat visar på stora minskningar i
NOx-emissioner jämfört med Euro V (TNO, 2013). Det finns därför anledning att anta att
Euro VI fordonen kommer att leverera låga emissioner och kraftigt bidra till bättre
luftkvalitet särskilt i tätortsnära trafik. För de tyngre fordon som denna rapport behandlar
ställs en rad tekniska krav i enlighet med Tranportstyrelsens förslag. Detta medför att de
fordon som kan komma i fråga i huvudsak måste vara nya fordon. Då Euro VI är obligatorisk
kravnivå för tunga fordon sedan 2012 kommer dessa fordon att ha bättre
avgasemissionsprestanda än fordonsparken som helhet.

Buller
Tyngre fordonståg med fler axlar medför högre bullerstörningar. I VTI (Vierth, 2012)
redovisas beräknade marginalkostnader för buller från fordonståg med 11 axlar och 90 tons
bruttovikt. I rapporten används beräkningsmetoden NORD 2000 som visar att fordon med
11 axlar (motsvarande ETT-fordonet, 90 ton), beroende på trafikvolym i övrigt och
befolkningstäthet i det område som trafikeras, har en 55-60 procent högre marginalkostnad
för buller än fordon med 7 axlar (motsvarande ett ”vanligt” 60-tonsfordon). Samtidigt
minskar antalet fordonskilometer. Buller från ett 74 tons fordon kan förväntas vara omkring
20 procent högre (cirka + 1 dBA) i nivå jämfört med 60- tonsfordon. Det ökar maxbullret i
motsvarande grad. Bullerstörningar från enstaka fordon kommer således att öka. Främst
genom ökad förekomst av sömnstörningar vid trafik på natten men även samtalsstörningar
mm utomhus vid uteplatser o. dyl.
Sammantaget bedöms att ett införande av 74- tons fordon kommer att kräva fler
bullerskyddsåtgärder. Omfattningen styrs av trafikmängder och vilka vägar fordonen
trafikerar. Detta betyder att kostnaden för ökade bullerstörningar sannolikt är låg men att
vissa kostnader för bullerreducerande åtgärder tillkommer. Vid beslut om vägnät för 74 tons
fordon bör risken för ökade bullerstörningar beaktas.
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Överflyttning mellan trafikslag
Skulle vi kunna utgå från att förhållandet mellan de olika trafikslagens godsvolymer inte
påverkades av HCT, då skulle förmodligen fler sjunga dess lov. Transportkostnaderna skulle
gå ned, bränsleförbrukning och energianvändning minska, emissioner till luft minska,
trafiksäkerheten öka eftersom exponeringen för lastbilar skulle minska, behovet av nya
infrainvesteringar skulle minska eftersom kapaciteten i vägsystemet skulle kunna användas
smart etc.
Men nu kan vi inte utgå från att trafikslagens godsvolymer förblir opåverkade. Det är lite
emot själva principen med förbättringar och innovationer. De innebär konkurrensfördelar
för dem som utnyttjar innovationerna och därmed påverkas marknadernas alla parter på
något sätt. Frågan är på vilket sätt och i vilken omfattning. Frågan är långt ifrån ny, men
svaren är fortfarande inte självklara och det råder långt från konsensus kring dem.
Trivector AB har under våren och försommaren sammanställt en rapport tillsammans med
bl.a forskare vid Lunds universitet om systemeffekter av HCT (Trivector, 2014). De direkta
slutsatser kring vilka man ser någon form av konsensus är:
x Ett införande av HCT ger lägre transportkostnader per tonkm
x Ett införande av HCT ger lägre energiförbrukning per tonkm
x En viss överflyttning av gods till väg kan väntas.
x Trafiksäkerheten blir antagligen inte sämre.
x

Det finns ännu betydande brister i kunskapen kring ett införande av HCT

Det råder delade meningar om följande aspekter:
x Omfattningen av överflyttningen av godstransporter från järnväg/sjöfart till väg
x Lämpliga parametrar för att skatta överflyttningseffekter och inducerad trafik –
framförallt elasticitetstal.
x Hur införande av HCT påverkar vägslitaget.
x

Andra systemeffekter av HCT.

Mycket av detta återkommer och kommenteras mer utvecklat på andra ställen i denna
rapport. Men låt oss en stund stanna vid frågan om överflyttningen av gods från järnväg och
sjöfart till lastbilar.
Mycket har skrivit om detta. Nelldal och Wajsman sammanfattar problematiken i sin
rapport om järnvägens marknad och banavgifterna. (Nelldal, 2014)
”Lastbilen har ett naturligt monopol på kortväga transporter varav en del utgörs av
distributionstransporter. Sjöfarten har ett naturligt monopol på transporter mellan
kontinenter på ett globalt plan. Järnvägen har ett naturligt monopol på
malmtransporter i större volymer och vissa systemtransporter. Transportmedlen
konkurrerar dock med varandra mer eller mindre på de marknader där
alternativen finns.”
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Trivectors rapport har 71 relevanta referenser, varav 31 använts i sammanställningen
inkluderande vetenskapliga artiklar, böcker, rapporter, PM och personliga kontakter. De
allra flesta av dessa har perspektivet att gå från Europas regler om max 18,75 m och 40 ton
till de svensk-finska om 25,25 meter och 60 ton (sk Mega-trucks). Endast en dryg handfull
har perspektivet från 25,25m/60 ton till 74 ton. En del av referenserna kan ses som
partsinlagor från aktörer med agendor för eller emot HCT.
Åter tillfrågan om möjlig överflyttning av gods. Den kan främst antas bero av:
x

Förbättrad effektivitet hos lastbilstransporterna.

x

Förändrade kostnader för lastbilstransporterna.

x

Möjligheter att använda de olika trafikslagen för respektive godsslag.

x

Kapaciteten hos väg-, järnvägs- och sjöfartssystemen.

Generellt så tyder de flesta referenserna på att det HCT innebär en effektivisering på
mellan 5 och 20 procent mätt både som kostnader och energianvändning. I Sverige har
Volvo rapporterat en minskad bränsleförbrukning på 28 procent för transporter av palllastat styckegods när man ersatt semitrailers med en dubbeltrailer vid trafik mellan
Göteborg och Malmö.
Men hur stor effektiviseringen blir i praktiken beror också på vilken tillgång det kommer att
finnas till HCT-fordon och med vilken fyllnadsgrad dessa kommer att gå. En del försök tyder
på att fyllnadsgraden kommer att bli högre, men att det kan beror på att försöken valts för
gods som lämpar sig väl för HCT. Andra tror att fyllnadsgraden kommer att minska då allt
fler vill utnyttja skalfördelarna med HCT och det kan bli ont om traditionella fordon – så
den del transporter som skulle var mer effektiva med mindre bilar, får genomföras med
HCT. Ytterligare andra hävdar att fyllnadsgraden inte kommer att påverkas eftersom
lönsamhetskrav kommer att balansera fordonsflottornas sammansättning.
Det senare stöds av utvecklingen i Australien där tillväxten i transportarbetet under de
senaste decennierna i stor sett tagits av HCT (Pearson, B-Doubles – the first decade in
Australia). Samtidigt är antalet traditionella semitrailerekipage detsamma med ett
transportarbete på samma nivå som tidigare. En slutsats kan vara att kommer att det behövs
fordonsflottor som möter olika slags efterfrågan på transporter.
Förändringar av kostnadsbilden har två möjliga effekter. Dels kan gods flyttas från ett
relativt dyrare trafikslag till ett relativt billigare. Men lägre kostnader kan också innebära att
efterfrågan på transporter ökar (sk inducerad trafik) genom att produkter hittar fram till
nya, mer avlägsna marknader. Den inducerade trafiken som kan förväntas genom HCT
bedöms vara mycket liten.
Ett sätt att uppskatta dessa förändringars samlade storlek är genom så kallad priselasticitet.
Dvs. om priset för lastbilstransporter förändras x procent så förändras efterfrågan på
lastbilstransporter med y procent. Om x och y är lika stora så är priselasticiteten 1.
Priselasticitet är ett av värdena som sätts in i de ofta mycket komplicerade modeller, som
bl.a försöker beskriva hur godsflöden och godsmängder förändras med förändringar i
omvärlden. Värdena i sin tur bygger på empiri, men är ofta väldigt osäkra. Dels beror det på

80



att det sällan går att isolera effekter av prisförändringar från andra förändringar. Dels beror
det också på att priselasticiteten varierar beroende på transportavstånd och skiljer sig åt
mellan olika varuslag. I de flesta modeller sätts priselasticiteten till mindre än 1, dvs.
förändringen av efterfrågan är lägre än förändringen av priset.
Det är heller inte självklart att alla transporter har möjligheter att använda vilket
trafikslag som helst. Infrastrukturens utbredning och lokalisering är avgörande liksom
tillgång till terminaler där lastning och lossning kan ske. Godsets karaktär; vikt, densitet,
volym, värde etc avgör också till stor del vilket eller vilka trafikslag som är lämpliga. Det är
inte lätt att hitta siffor på överflyttingpotentialen (dvs. de inneboende möjligheterna att
konkurrera om samma gods) mellan trafikslagen. Allmänna bedömningar tyder på att den
praktiska överflyttingpotentialen (konkurrensytan) mellan järnväg och väg ligger runt 5
procent av de trafikslagens samlade godsströmmar. Enligt en del järnvägsoperatörer är
potentialen högre. I en studie från VTI (Vierth, 2008) nämns att 12 procent av
lastbilstransporterna (2005) skulle kunna flytas till järnvägen, förutsatt en kraftig
kostnadsökning för landsvägstrafik kombinerad med kraftiga investeringar – 60 miljarder
kr – i järnvägssystemet.
Till sist måste också hänsyn tas till den faktiska kapaciteten i de olika systemen. Vi är idag
på en historiskt hög nivå av trafik på järnväg i Sverige. Kapaciteten i det svenska
järnvägssystemet är idag högt utnyttjad och flera sträckor kan klassas som överbelastade
(Trafikverket, 2011). Ett mycket stort kapacitetsutnyttjande bidrar till svårigheter att hålla
uppe punktligheten för både person- och godstrafik. Problemen förväntas öka till följd av
trafikökning i kombination med begränsad kapacitetsutbyggnad och eftersläpande drift och
underhåll av en åldrande infrastruktur.
Av Kapacitetsutredningen framgår att planerade kapacitetsförstärkningar på järnväg
medger en viss möjlighet att öka godstransporterna på järnväg på längre sikt (till 2050).
Men den ökningen (i storleksordningen 5-10 mdr tonkm) är en mindre del av den totala
ökningen på ca 60 mdr tonkm av inrikes godstransporter.
En rimlig slutsats är att det bara i begränsad omfattning kommer att finnas ledig kapacitet
inom järnvägssystemet, som inom det närmaste decenniet kan möta den ökande efterfrågan
på transporter.
På vägnätet är däremot kapaciteten generellt sett god. Detta gäller med undantag för en del
vägar inom storstadsområdena och andra pendlingsvägar under ”peakhours”. Under andra
tider på dygnet finns oftast kapacitet ledig. Det handlar mer om under vilka former denna
kapacitet kan tas i anspråk. Tunga transporter bullrar och vibrerar och är inte alltid lämpliga
nattetid i stadsnära områden. För godstransporter på väg är det bärigheten, det vill säga
vägarnas förmåga att bära tunga fordon, som har störst betydelse för tillgängligheten och
främst är det nedklassade broar som gör att vägsträckor får nedsatt bärighet. Mer om detta
på annan plats i rapporten.
Med tanke på alla de osäkerheter som finns när det gäller att bedöma överflyttning är det
inte förvånande att bedömningarna spretar. En viss volym överflyttning kan väntas. Men
med tanke på kapacitetsbristen inom järnvägen, är den troligaste effekten av HCT att
förväntad tillväxt i godstransportarbete på järnväg kan komma att ske långsammare än utan
HCT.
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Samhällsekonomiska effekter
Enligt uppdraget ska en samhällsekonomisk analys presenteras. Trafikverket och
Transportstyrelsen har valt att genomföra den samhällsekonomiska analysen tillsammans,
för hela paketet av infrastrukturåtgärder och regelförändringar då det är svårt att särskilja
vad som är en följd av en regelverksförändring och vad som är en följd av att vägnätet
öppnas.
I Trafikverkets uppdrag ingår att identifiera det statliga vägnät där det redan idag, eller med
begränsade åtgärder, skulle vara möjligt att tillåta fordonståg med en bruttovikt upp till 74
ton. Dessutom ska behov av ytterligare åtgärder på det statliga vägnätet som behövs för att
klara fordonsvikter upp till 74 ton analyseras. Dessa åtgärder ska konsekvensbeskrivas vad
gäller samhällsekonomi och finansiella konsekvenser för offentliga och privata aktörer.
I Transportstyrelsens uppdrag ingår också att belysa förutsättningar och effekter av längre
fordon än dagens tillåtna 25,25 m. På grund av den korta utredningstiden har vi valt att
begränsa den samhällsekonomiska analysen till tyngre fordon med oförändrad längd.
Resultaten redovisas för två scenarier; ett med en låg andel transporter med 74-tonsfordon
och en med en hög andel 74-tonsfordon.

Vad har gjorts genom tiderna?
Det finns ett antal utredningar och forskningsprojekt kring samhällsekonomiska effekter av
High Capacity Transports (HCT), dvs. tillåtelse att köra fordon med högre kapacitet än vad
dagens regelverk tillåter. Det avser således fordon som antingen är tyngre och/eller längre
än vad regelverket föreskriver. Utredningar i andra europeiska länder har utgått från
förändringar från det Europeiska begränsningarna 18,75 meter/40 ton, medan svenska
utredningar har utgått från förändringar från den svenska begräsningen 25,25 meter/60
ton.
De flest av dessa utredningar har varit framåtsyftande29. De har sökt svar på frågor av typen
”vad händer om”; vi öppnar för 25,25 (europiskt perspektiv), vi går tillbaka till 40 ton
(svenskt perspektiv), eller som nu, vad händer om vi tillåter 74 ton på lämpliga delar av det
svenska vägnätet. Relativt få utredningar har haft fokus på att beräkna effekter av reformer
som genomförts. Ännu färre har gett entydiga svar på den typen av frågor. Det beror bl. a på
att det är svårt att i efterhand isolera orsaksamband.
För att kunna få en bild av framtida samhällsekonomiska effekter måste man utgå från
många antaganden. Om godsslag och godsvolymer, om vägnät, om lastfaktorer, om
penetrationstakt, och som en följd av dessa, nya antaganden om fordonskostnader, om
kostnader för olyckor och emissioner, om vägslitage, om effekter på annan trafik, om


VTI 2012:758; Samhällsekonomisk analys av rundvirkestransporter med 90 tonslastbilar.
VTI 2012:R764; Effekter av längre lastbilar och godståg i en internationell korridor.
VTI 2010:676; Omvärlds och framtidsanslys – längre och tyngre väg- och järnvägsfordon.
SIKA 2008:10; Potential för överflyttning av person och Godstransporter mellan trafikslag.
KTH 2008, Wajsman och Nelldal; Överföring av gods från lastbil till järnväg.
Trivector 2008:60; Överflyttingpotential för person- och godstransporter för att minska
transportsektorns koldioxidutsläpp.
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förändringar i skattebas och finansiella intäkter för staten. Eftersom osäkerheterna är så
omfattande så finns utrymme för ganska skilda slutsatser i de studier som gjorts. Detta
återspeglas också i de politiska partiernas hållning till HCT30.

Förändringar av transport- och trafikarbete
Den analys som bifogas31 bygger i stort på antagande om marknadsandelar, godsvolymer,
och transportarbete från ”Färdplan High Capacity Transports – Väg” som tagits fram av en
multidiciplinär arbetsgrupp inom Closer på uppdrag från ”Forum för innovation inom
transportsektorn” Dessa antagande bygger i sin tur till stor del på WSPs rapport
”Samhällsekonomisk kalkyl av High Capacity Transports” 2013.
Enligt rapporten och enligt en studie från Chalmers32 kan man dra slutsatsen att de
transporter som främst anses lämpa sig för längre och/eller tyngre fordon är
terminaltransporter (samlastat gods) och transporter av skogsråvara. Övriga transporter
bedöms i väsentligt lägre grad lämpa sig för HCT.
I nedanstående tabell visas hur dessa transporttyper bedöms påverkas vid olika
penetrationsnivåer till 203033

Tabell 12. Marknadssegment, transportarbete samt andelar av transportarbetet inom respektive
segment med HCT år 2030 enligt Färdplan High Capacity Transports – Väg
Totalt tonkm år
2011, mdr

Låg andel
HCT 2030

Hög andel
HCT 2030

Tonkm HCT
2030 låg

Tonkm HCT
2030 hög

6,573

25 %

50 %

1 643

3 287

17,298

15 %

30 %

2 594

5 189

Övriga

9,547

2%

7%

191

668

Totalt

33,417

13 %

27 %

4 429

9 144

Segment
Skogsråvara
Terminaltransporter

Eftersom denna tabell avser såväl tyngre som längre fordon så måste den justeras så att
endast tyngre fordon kvarstår. När det gäller terminaltransporter (styckegods, samlastat
gods post och paket, livsmedel) så begränsas det så gott som uteslutande av volym. Det går
inte att lasta över 60 ton i fordon med max längd på 25,25 när det gäller den typen av gods.
Ett undantag är trävaror, massa, papper som till viss del kan utnyttja den högre maxlasten
inom 25,25 meter.
När det gäller skogsråvara så har vi antagit att alla transporter kan överföras till 74 tons
bilar. Skogforsk har i sina analyser haft en ideal fördelning med 70 procent på 74 tons bilar
och 30 procent på 90 tonsbilar, dvs. bilar som är längre än 25,25 m, men allt skulle lika
gärna kunna köras på 74 tons bilar, fast med lägre lönsamhet och lägre energibesparing.


30 Trivector 2014:47, Systemeffekter av införande av HCT på Väg – Befintlig kunskap och
intressenters inställning.
31 Se bilaga ”Samhällsekonomisk analys av tyngre fordon på det allmänna vägnätet”
32 P-O Arnäs, et al Chalmers 2014; Behov och nyttor av transporter med hög kapacitet (HCT)
inom olika branscher och för olika varuslag.
33 Closer; Färdplan High Capacity Transports – Väg, 2013.
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När det gäller övriga transporter har vi utgått från att dessa i begränsad utsträckning kan
dra nytta av möjligheten att utnyttja 74 tons fordon. Undantaget från detta är transporter av
malm, mineral, sten sand, jordbruksprodukter etc.
Med denna justering tabellen på följande sätt:
Tabell 13. Reviderad beräkning transportarbete 74-tonsfordon med oförändrad längd
Totalt tonkm år
2011, mdr

Låg andel
HCT 2030

Hög andel
HCT 2030

Tonkm HCT
2030 låg

Tonkm HCT
2030 hög

Skogsråvara

6,573

25 %

50 %

1 643

3 287

Terminaltransporter

3,280

15 %

30 %

492

984

Övriga

9,547

2%

7%

191

668

Totalt

19,400

12 %

25 %

2 326

4 939

Segment


Detta innebär att den totala potentialen för överföring till HCT i det närmaste halveras,
oavsett om vi antar en låg eller hög andel HCT vid 2030. Det är betänksamt då potentialen
för HCT är störst på det högst trafikerade vägnätet där drygt 60 procent av
godstransporterna går34. Där är också nyttan av investeringar i vägnätet som störst, då de
kommer så många till del. I den långsiktiga planen har drygt 2 miljarder kronor satts av till
förstärkningar av broar på detta vägnät. Den fulla nyttan av en sådan investering faller ut
maximalt först när de frekventa terminaltransporterna kan utnyttja 74-tonsreformen, dvs.
när lastutrymmet på fordonen ökas genom att fordon längre än 25,25 meter tillåts.
Ovanstående tabell för transportarbete kan räknas om till trafikarbete (se bilaga för detaljer)
efter antagande om lastvikter och tomtransporter. Det resulterar i nedanstående tabell:
Tabell 14. Miljoner fordonskm år 2030 per marknadssegment
Segment

Låg andel HCT

Hög andel HCT

60 ton

74 ton

60 ton

74 ton

Skogsråvara

73

61

147

122

Terminaltransporter

14

11

27

23

6

5

21

17

93

77

195

162

Övriga
SUMMA

Den genomsnittliga bränsleförbrukningen för ett 60-tons fordon är 0,4334 l/km.
Motsvarande förbrukning för ett 74-tons fordon räknas upp med 12procent, vilket stämmer
väl med uppgifter från Sveriges Åkeriföretag (SÅ), Volvo AB, Scania AB och Skogforsk. Detta
värde är ett genomsnittsvärde för transporter med olika fyllnadsgrad.

Samhällsekonomiska effekter
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SIKA 2004:6; De svenska godstransportstråken – uppföljning sedan 1997.

Efter beräkningar35 av fordonskostnader, samt kostnader för vägslitage36, luftföroreningar,
koldioxid, buller, trafikolyckor och kostnader för andra fordons tidsfördröjning kan den
samhällsekonomiska analysen summeras i nedanstående tabell:
Tabell 15. Tabellen avser beräknade samhällsekonomiska effekter under 40 år av den studerade
höjningen av tillåten fordonsvikt till 74 ton med oförändrad total fordonslängd, diskonterade till
nuvärden.

Samhällsekonomisk effekt

Nuvärden, miljoner kr
Alternativ låg

Alternativ hög

Producent/konsumenteffekter

Fordonsägare eller
godstransportköpare

2 539

5 419

Budgeteffekter

Dieselskatt och moms

-368

-789

Vägslitage (exkl. broar)

112

239

6

13

CO2

171

367

Olyckor

124

262

37

78

2 621

5 589

Luftföroreningar
Externa effekter
Tidsfördröjning
Buller
SUMMA


Eftersom det saknas redovisade kostnadsberäkningar för de infrastrukturåtgärder som
krävs, i första hand i form av förstärkning av broar, kan inte en traditionell
lönsamhetsberäkning presenteras. Genom att dividera de redovisade nuvärdena med
skattefaktorn 1,3 erhålls dock en indikation på vad dessa åtgärder som högst får kosta för att
det ska vara samhällsekonomisk lönsamt att höja den högsta fordonsvikten till 74 ton. I
alternativet med låg andel 74-tonstransporterär den på detta sätt beräknade
infrastrukturkostnaden ca 2 000 miljoner kronor och i alternativ hög ca 4 300 miljoner
kronor.
Det är också värt att notera att de största nyttorna hamnar inom området
”producent/konsumenteffekter”, dvs. nyttor för varuägare, transportörer och ytterst
konsumenterna. Även ”externaliteter” kommer ut som vinnare; minskat vägslitage,
minskade luftföroreningar, koldioxidutsläpp, olyckor och tidsfördröjningar. Endast
budgeteffekterna är negativa då antalet fordon blir färre, vilket minskar skattebasen.
Med en gradvis introduktion av 74-tonsfordon mellan 2015-2030, vilket är ett rimligt
scenario då fordon inte byts förrän deras livslängd är slut, blir effekterna (räknade i procent)
i enlighet med tabell 16. De värden som redovisas i tabellen utgörs av scenariot med hög
andel 74-tonsfordon.
Tabell 16. Förändringar av respektive kostnadspost, nuvärden miljoner kronor (Scenario hög andel
HCT)


Se bilaga ”samhällsekonomisk analys av tyngre fordon på det allmänna vägnätet”
Kostnader för vägslitage kan ha underskattats då de bygger på schabloner som inte är
uppdaterade m.a.p. nyvunna erfarenheter från Sverige och Finland
35
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Samhällsekonomisk effekt

Producent/konsumenteffekter

Budgeteffekter

Utredningsalternativ

Procentuell
förändring

Fordonskostnad exkl diesel

56 801

52 829

-7%

Kostnad för diesel inkl skatt

26 876

25 430

-5%

Total fordonskostnad

83 677

78 258

-6%

Dieselskatt och moms

14 711

13 923

-5%

Vägslitage (exkl broar)

1 813

1 574

-13%

231

218

-5%

CO2

6 764

6 397

-5%

Olyckor

2 061

1 799

-13%

661

583

-12%

Luftföroreningar
Externa effekter

JamförelsealternativBAU37

Tidsfördröjning



Känslighetsanalyser
Resultat bygger som tidigare påpekats på ett antal antagande som var för sig har grader av
osäkerhet. Därför har resultatet kompletterats med känslighetsanalyser för tre särskilt
betydande storheter;
lägre drivmedelsförbrukning jämfört med huvudanalysen (7 procent istället för 12 procent),
högre genomsnittlig fordonshastighet (från 38 km/t till 55 km/tim),
inga transporter med 74-tonsfordon inom segmentet terminaltransporter.
En lägre specifik bränsleförbrukning för 74-tonsfordonen leder till snabbare penetration och
ökade företagsvinster. Men högre bränslepriser verkar i samma riktning. Den
företagsekonomiska nyttan kan hämtas hem snabbare, främst genom den lägre specifika
bränsleförbrukningen per ton fraktat gods som de större bilarna har. Detta gör att även den
samhällsekonomiska nyttan ökar med ökade bränslekostnader.
En högre genomsnittshastighet har den motsatta effekten. Den specifika
drivmedelförbrukningen ökar, vilket ökar kostnaderna för fordonsägare och
transportköpare och därmed minskar samhällsnyttan
Om andelen terminaltransporter som utnyttjar 74 ton/25,25 meter går mot noll, minskar
samhällsnyttan också påtagligt. Detta är betänkligt eftersom det är på vägnätet med
frekventa terminaltransporter som det är effektivast och mest lönsamt med förstärkningar
av brobeståndet. Känslighetsanalyserna sammanfattas i följande tabell.
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Business as usual

Tabell 17. Sammanfattning av känslighetsanalyser
Analys

Nuvärden, miljoner kr
Låg

Hög

Huvudanalys

2 621

5 589

Lägre drivmedelsförbrukning
(7%)

2 890

Högre genomsnittlig hastighet
Inga terminaltransporter

Differens, miljoner kr

Differens %

Låg

Hög

6 154

270

565

+10 %

2124

4537

-497

-1 052

- 19 %

2 241

4 830

-374

-749

- 14 %



Transportpolitiska effekter
Transporter med tyngre fordon innebär sänkta transportkostnader. Hur
kostnadssänkningen i praktiken fördelar sig mellan åkeriföretag och transportköpare är inte
möjligt att uttala sig om. Oavsett hur vinsten fördelar sig innebär
transportkostnadssänkningen en positiv inverkan på funktionsmålet i och med sänkta
transportkostnader för näringslivet.
Färre lastbilar medför att tidsfördröjning för personbilar kan minska något vilket har en
positiv effekt på funktionsmålet i och med kortare restider.
Genom att transportera mer gods i varje fordon minskar mängden trafikolyckor och utsläpp
av luftföroreningar och koldioxid. I tabellen nedan visas minskade utsläppsmängder vid
några tidpunkter.
Tabell 18. Minskade utsläpp av luftföroreningar och koldioxid vid givna år.
Ämne

Enhet

2016

2020

2025

2030

Alternativ låg
CO2

Ton

490

2 448

4 895

7 343

HC

Kg

14

72

143

215

NOx

Kg

187

934

1 868

2 802

PM

Kg

2

11

22

32

SO2

Kg

1

4

8

12

1 050

5 251

10 502

15 752

Alternativ hög
CO2

Ton

HC

Kg

31

154

307

461

NOx

Kg

401

2 004

4 007

6 011

PM

Kg

5

23

46

69

SO2

Kg

2

8

17

25


Om olycksrisken inte ökar med tyngre fordon, såsom är antaget i beräkningarna, minskar
även trafikolyckorna till följd av färre tunga lastbilar.
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Vad gäller hur bullerstörningar ökar bullret från det enskilda fordonet men antalet
bullrande fordon minskar.

Fortsatt arbete
Tyngre fordons påverkan på vägen
Det statliga vägnätets olika delar har olika förutsättningar att klara de tyngre transporterna
beroende på dess ursprungliga konstruktion och hur de har underhållits under sin livstid.
Den generella kunskapen om hur vägens egenskaper påverkas av transporter med en
bruttovikt på 74 ton är begränsad och det empiriska underlaget är mycket begränsat. Den
allmänna uppfattningen har varit att påverkan på vägen inte blir större av högre bruttovikter
om man samtidigt har fler axlar och därmed inte ökar axelvikterna.
Nya rapporter har dock visat att detta inte alltid gäller. De tyngre transporterna påverkar
enligt de nya rönen både tillståndet på vägytan och vägkroppen. Konsekvenserna visar sig
främst i ökad nedbrytning (ökade ojämnheter, kantdeformationer, sprickor m.m.) men det
kan även räcka med en överfart på fel ställe för att förstöra hela vägen. På basis av
ovanstående rapporter verkar däcksbredden och däckstrycket vara viktiga faktorer för
slitaget på vägarna. Bredare däck ger mindre påverkan på vägen men samtidigt dyrare däck
och högre bränsleförbrukning. Det sistnämnda ger både ökade kostnader och högre
koldioxidutsläpp. Krav på minimibredd för singelhjul är ett alternativ till kravställning på
dubbelmontage och dessa frågor behöver utredas vidare. När det gäller olika
däckkonfigurationers för- och nackdelar är det inte bara påverkan på vägen som behöver
belysas utan även konsekvenser för rullmotstånd, buller, partiklar mm så att balanserade
krav kan ställas.
För att få ett säkrare grepp om de tyngre transporternas effekter på vägens egenskaper krävs
en ökad satsning på forskning och utveckling. Det kommer är även nödvändigt att
genomföra mer fördjupade utredningar av effekter på vägars nedbrytning under olika
förutsättningar, exempelvis hur olika krav på bredd på singelhjul eller dubbelmontage
påverkar nedbrytningen av olika typer av vägkonstruktioner.

”Last mile access” samt dialog för utökat vägnät
En viktig fråga att hantera i framtiden för att detta vägnät ska hantera framtida tyngre
transporter effektivt är att den sista, alternativt första, delen av transporterna ofta sker på
ett icke statligt vägnät till och från centrala terminaler och hamnar. Trafikverket har inte
ansvar för detta vägnät och har inte tillräcklig kunskap om deras kvalitet eller hur de
används. Det finns därför ett behov av att tillsammans med berörda kommuner och andra
berörda fördjupa analysen. Även vägar för omledning behöver utredas och även
förutsättningar och former för hur dessa meddelas.
Trafikverket bedömer inte att det är möjligt att införa 74 ton rätt av på hela nuvarande
vägnätet för BK1. En allt för stor del av de mindre och svagare vägarna skulle inte klara den
belastning som de tyngre fordonen innebär. Trafikverket avser att analysera bärigheten på
det statliga vägnätet för att få en bättre helhetsbild av de möjligheter som finns att utvidga
74 tons- vägnätet. I den fortsatta analysen av utbyggnad krävs även samverkan med berörda
aktörer (näringsliv, andra väghållare, LRF m.fl.) för att fånga upp de lokala – och regionala
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transportbehoven, samt förutsättningar som finns för en effektiv utbyggnad. I ett sådant
arbete är det viktigt att såväl ta fram en prioritering av vägnätet som att reda ut under vilka
former de regionala vägarna kan öppnas för 74 ton i framtiden. Ett heterogent vägnät av den
typ som beskrivits (Västernorrland) kan kräva särskilda lösningar för att kunna upplåtas för
74 ton inom en snar framtid. En möjlig lösning är att ge trafikkoncession inom ett område
eller på ett vägnät kopplat till villkor som säkerställer att infrastrukturens inte äventyras i
området. En sådan lösning behöver dock utredas ytterligare.

Egenkontroll
Innan ett införande av ett egenkontrollsystem för regelefterlevnad krävs ytterligare
utredning av vissa frågor där det på grund av uppdragets begränsade tid inte varit möjligt.
Det som främst kvarstår är de juridiska och institutionella bitarna som beskrivits
översiktligt i rapporten men som behöver detaljstuderas. Många av dessa är kopplade till
alternativen 2 och 3; vem skall ta fram avvikelserapporter, vem som skall filtrera bort
falsklarm och avvikelser som är motiverade, samt hur skydda sekretessen på data som
skickats till en myndighet.
Vi föreslår vidare att Bridge-WIM-mätningarna fortsätter och eventuellt utvidgas och
kompletteras med kameror.
FOI-arbetet kopplat till HCT-programmet med syftet att införa ITK 2.0 runt 2017 bör
fortsätta och är kopplat till det pågående IAP forskningsprojektet

Trafikverkets förslag
Trafikverket och Transportstyrelsen fick den 10 april 2014 i uppdrag av regeringen att vidta
förberedelser för att fordonståg med en bruttovikt på upp till 74 ton ska kunna trafikera
delar av det allmänna vägnätet. I Trafikverkets uppdrag ingår att:
Identifiera ett statligt vägnät där det redan idag, eller med begränsade åtgärder, skulle vara
möjligt att tillåta fordonståg med en bruttovikt på upp till 74 ton. Kommunala vägar,
exempelvis anslutningspunkter till terminaler och industrier, ska ingå i analysen.
Analysera behovet av ytterligare åtgärder på andra delar av det statliga vägnätet, redovisa
vilka åtgärder som skulle vara nödvändiga för att möta detta behov.
Transportstyrelsen och Trafikverket har i sina respektive uppdrag dessutom fått i uppdrag
att beskriva konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna, bland annat de
samhällsekonomiska konsekvenserna kopplade till de transportpolitiska målen samt de
finansiella konsekvenserna för privata och offentliga aktörer.
Trafikverket föreslår följande:

Bruttoviktskurvan för bärighetsklass 1 (BK1) utökas till 64 ton.
Genom att utöka gällande bruttoviktskurva för BK1 kan detta vägnät öppnas för upp till 64
tons fordonståg. Ett sådant förfarande äventyrar inte brobeståndet, under förutsättning att
gällande axeltrycksgränser inte överskrids och att avståndet mellan de yttersta axlarna i
fordonståget ökas. Bruttoviktskurvan för bärighetsklass 1 (BK1) föreslås därför utökas till 64

89

ton. Detta är en åtgärd som kan genomföras snabbt, och som på cirka 95 procent av det
statliga vägnätet möter näringslivets efterfrågan på effektivare transporter. En utökad
bruttoviktskurva innebär att fordonståg med en minsta längd mellan första och sista axeln
på 20,20 meter kan lastas till en bruttovikt på 64 ton. Även fordonståg med axelavstånd
mellan 18,5 meter upp till 20,20 m kan i steg tillåtas för bruttovikter för 61,62 och 63 ton.
Detta kan införas över hela BK1 förutsatt att de aktuella fordonen uppfyller de krav som
Transportstyrelsen ställer med av seende på utförande och tekniska lösningar. Vidare
förlängs släpvagnstillägget till 38 ton vid 7,8 meter.
Det finns idag vägar på det statliga BK1 vägnätet som inte klarar dagens belastning. Dessa
kommer att få en något ökad nedbrytning.

En ny bärighetsklass BK 74 inrättas.
En ny bärighetsklass BK74 inrättas. Den föreslagna nya kurvan för BK74 innebär en
förflyttning uppåt jämfört med dagens BK1 och medför att fordon och fordonståg med ett
axelavstånd över 4,4 m tillåts ha en högre bruttovikt på de vägar som får den nya
klassningen. Fordonståg med ett minsta avstånd mellan första och sista axeln kan ha en
bruttovikt på 74 ton, men även för fordon med mindre axelavstånd kan således öka sin
bruttovikt inom BK74. Baserat på erfarenheterna som vunnits ur HCT-programmet föreslår
Trafikverket att dagens bestämmelser om axeltryck, boggitryck och trippelaxeltryck bör
bibehållas men att den tillåtna bruttovikten höjs. Bibehållna axeltryck skyddar framför allt
vägar med svagare konstruktiv uppbyggnad.
Trafikverket anser att ordningen enligt 4 kap. 11§ i trafikförordningen att allmänna vägar till
hör bärighetsklass 1 (BK1) och att övriga vägar som inte är enskilda tillhör bärighetsklass 2
bör finnas kvar. I ett inledningsskede kommer ett BK74 vägnät att vara begränsat. Det skulle
därför få omfattande konsekvenser om BK74 skulle vara grundregel. Exempelvis skulle
Trafikverket och kommunerna behöva meddela en mängd föreskrifter om BK1 för de vägar
som inte har tillräcklig bärighet enligt BK74. Det skulle också krävas omfattande
utmärkning av dessa vägar. Trafikverket menar att det är bättre att behålla BK1 som det
normala för allmänna vägar och att väghållaren får mandat att besluta om vägens lämplighet
gör att den kan höjas till att omfattas av BK74 vägnätet.

Ett vägnät för 74 ton pekas ut.
Ett svenskt vägnät för 74 ton inom 25,25 meters längd kan öppnas successivt. En stor del av
vägnätet kommer att klara belastningen för de tyngre transporterna. Främst gäller detta de
större och mer högtrafikerade vägarna som oftast har robustare och nyare konstruktioner. I
infrastrukturen är det i första hand broarna som utgör en begränsning för att tillåta högre
axel- och bruttovikter. I dagsläget finns ändå ytterst få sammanhängande stråk där
infrastrukturen klarar av belastningen från fordonen. Främst är det brister i broarnas
bärighet som behöver åtgärdas.
Trafikverkets bedömning är att; E4, E6, E10, E18, E20 samt delar av Rv40 (mellan Göteborg
och Jönköping), Rv50 (mellan Mjölby och Örebro), Rv55 (mellan Strängnäs och Enköping)
och Rv56 (mellan Eskilstuna och Gävle) är möjliga att öppna för Bk74 med begränsade
resurser. Valet av detta vägnät motiveras av den omfattande godstrafik (ca två tredjedelar av
vägtrafikens godstransporter) som går där. Samhällsekonomiska beräkningar visar på god
lönsamhet för de förstärkningar som behövs för att sätta vägnätet i stånd. Beroende på i
vilken omfattning reformen får genomslag hos åkare och tranportköpare ger en
samhällsekonomisk kalkyl en nytta på mellan 2,6 och 5,6 miljarder kronor. Skulle vägnätet
kunna öppnas även för längre fordon skulle den samhällsekonomiska nyttan förmodligen
öka betydligt, då de flesta transporterna begränsas av fordonets volym snarare än dess vikt.
Och således bara i begränsad omfattning kan utnyttja 74 ton inom 25,25 meter. På det
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berörda vägnätet har bärigheten för respektive bro bedömts och det preliminära resultatet
är att 97 broar behöver åtgärdas för att kunna upplåtas i sin helhet varav 43st på E4 och 23
st på E6. Kostnaden för att åtgärda broarna har uppskattats till ca 2,2 miljarder kronor.
Vägnätet skulle kunna öppnas inom ett år med de restriktioner som de svaga broarna
innebär. Dessa måste markeras som förbjudna för 74-tons trafik. Under den gällande
nationella planens första hälft kommer broarna successivt att förstärkas enligt en plan som
Trafikverket upprättar. Därefter kan restriktionerna hävas allt eftersom. Trafikverket anser
att på sikt bör detta vägnät även öppnas för fordon som är upp mot 33 meter långa i enlighet
med Transportstyrelsens uppdrag att lämna förslag på författningsändringar som gör det
möjligt att tillåta fordonståg med ytterligare modulenheter enligt artikel 4 punkt 4(b) i
rådets direktiv 96/53/EG. Detta skulle öka reformens samhällsekonomiska nytta avsevärt,
men kräver en del inventering och analys av vägnätet, framförallt vad avser framkomlighet.

Ett kontrollsystem som i första versionen bygger på egenkontroll och
befintlig teknik som Fleet-Management-system kopplas till 74-tonsnätet.
Baserat på erfarenheterna från exempelvis Australien ser Trafikverket ett behov av en ökad
kontroll för att säkerställa att de tyngre fordonen inte framförs på vägar och broar som inte
klarar den högre bruttovikten. Främsta skälet är att skydda infrastrukturen men är även en
fråga om trafiksäkerhet och sunda konkurrensvillkor. Trafikverket bedömer att ett
kontrollsystem som i första steget bygger på egenkontroll och på existerande FleetManagement-system skulle kunna sättas på fötter inom ett år. Ett kontrollsystem förutsätter
att det finns villkor angivna för att ta ett 74 tonsfordon i bruk – t.ex var fordonet får köras
och att åkeriföretaget kan verifiera att fordonet använts enligt de föreskrivna villkoren. Ett
sådant system skulle hjälpligt kunna förse Trafikverket med den data som behövs för att
säkra att infrastrukturen inte slits okontrollerat genom vidlyftigt nyttjande av 74tonsfordon.
Tekniken för ett kontrollsystem finns, men systemet behöver utformas i samarbete med
berörda parter. För Trafikverkets del är det viktigt med information om fordonens vikt och
deras färdväg och frekvens på utpekat vägnät. Sådan information skulle kunna
sammanställas med regelbundenhet av åkeriföretagen och skickas till Trafikverket.
Uppgifter från Fleet-Managment-systemen skulle sparas hos åkeriföretagen, så kontroll av
överträdelser av lastvikter, eller utnyttjande av fel vägnät skulle kunna genomföras med
stickprov eller genom ett i förväg bestämt intervall. På sikt bör ett mer robust kontrollsystem
byggas upp, men även det bör bygga på befintlig teknik kompletterat med automatisk
rapportering av överträdelser. En del juridiska frågor kopplade till myndigheternas kontroll
behöver lösas innan ett sådant system kan lanseras.

Dialoger om 74-tons vägnät utanför de stora transportstråken inleds med
näringslivet.
För att möjliggöra tyngre transporter på ett mer heterogent vägnät utanför de större
transportstråken behövs en fördjupad analys då länsvägar och övriga mindre vägar uppvisar
stora brister i bärighet. Även på detta vägnät är det dock främst broarnas bärighet som
behöver åtgärdas för att åstadkomma ett sammanhängande vägnät. För att komma fram till
vilka vägar och broar som ska prioriteras, behövs en ingående dialog med regionala och
lokala näringslivet samt andra berörda parter såsom berörda kommuner. Det skulle ge en
långsiktig åtgärdsplan för införande av BK74 där de stråk eller transportsystem som
genererar högst samhällsnytta prioriteras. Trafikverket avser att fortsätta analysen av vilket
vägnät som är lämpligt för dessa fordon och därmed successivt komplettera BK74-vägnätet
med regionala vägar. Denna analys kräver samverkan med näringsliv och kommuner då
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även kommunala och enskilda vägar berörs. Former för hur de regionala vägarna kan
öppnas för 74 ton är också viktiga i dessa dialoger.

HCT-programmet bör slutföras
HCT-programmet bör slutföras i enlighet med den tidplan som beskrivs i HCT-färdplanen
men anpassas i de delar som är lämpligt med anledning av detta uppdrag. Särskilt viktiga
områden är:
Förutsättningar för längre fordon.
Slitage och nedbrytning av vägar med sämre underbyggnad.
Utveckling av ett effektivt och rubust kontrollsystem (ITK 1.0 och 2,0).
Förutsättningar för ett PBS-baserat regelverk för HCT.
Systemeffekter av HCT.
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Sammanfattning
I denna PM presenteras samhällsekonomiska konsekvenser av att höja den
högsta tillåtna fordonsvikten för fordonståg på väg från 60 till 74 ton.
Arbetet har sin grund i varsitt regeringsuppdrag till Trafikverket och
Transportstyrelsen avseende att vidta förberedelser för att fordonståg med
en bruttovikt på upp till 74 ton ska kunna trafikera delar av det allmänna
vägnätet. I båda regeringsuppdragen ingår att beskriva de
samhällsekonomiska konsekvenserna kopplat till de transportpolitiska
målen. Den samhällsekonomiska analysen har genomförts gemensamt av
Trafikverket och Transportstyrelsen. Analysen innehåller dock inga
kostnader för infrastrukturåtgärder eftersom det inte har varit möjligt att
beräkna dessa för hela vägnätet i detta skede.
Högre tillåten fordonsvikt innebär att varje fordon kan lasta mer gods. Detta
innebär i sin tur färre transporter och en minskning av trafikarbetet. Varje
fordon drar dock större kostnader. Sammantaget innebär tyngre fordon att
samtliga kostnader, såväl fordonskostnader som externa kostnader (olyckor,
vägslitage, luftföroreningar och CO2), minskar.
Avgörande för hur stora de samhällsekonomiska effekterna blir är dels hur
mycket transporter som kan komma att utnyttja de tyngre fordonens högre
lastkapacitet, dels i vilken utsträckning sänkta transportkostnader för
lastbilstransporter innebär en ökning av transportvolymen med lastbil.
Vad gäller den förstnämnda avgörande förutsättningen har vi valt att
redovisa resultaten för två scenarier; ett med en låg andel transporter med
74-tonsfordon och en med en hög andel 74-tonsfordon. Hur mycket av
transportvolymen som kan utnyttja den högre fordonsvikten beror dels på
hur stor del av vägnätet som tillåter högre fordonsvikt, dels på godsets
egenskaper. Hur stor del av vägnätet som kan tillåta den högre
fordonsvikten med hjälp är dock ännu inte klarlagt. Därför blir
bedömningen av mängden transporter med 74-tonsfordon mycket
schablonmässig.
Vad gäller den sistnämnda avgörande förutsättningen har vi här valt att
arbeta med det förenklade antagandet att transportvolymen överhuvudtaget
inte påverkas, vore sig totalt eller som fördelningen mellan transportslag.
Detta är naturligtvis en stark förenkling och orsaken är helt enkelt den korta
utredningstiden.
I tabellen nedan redovisas totala beräknade samhällsekonomiska effekter av
den studerade höjningen av tillåten fordonsvikt till 74 ton med oförändrad
total fordonslängd, diskonterade till nuvärden.
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Tabell: Samhällsekonomiska effekter av fordonsvikt 74 ton, nuvärden miljoner kronor
Samhällsekonomisk effekt

Nuvärden, miljoner kr
Alternativ låg

Alternativ hög

2 540

5 420

Producent/konsumenteffekter

Fordonsägare eller
godstransportköpare

Budgeteffekter

Dieselskatt och moms

-370

-790

Vägslitage (exkl. broar)

110

240

Luftföroreningar
Externa effekter

6

13

CO2

170

370

Olyckor

120

260

40

80

2 620

5 590

Tidsfördröjning
SUMMA

De beräknade effekterna innebär att det finns ett utrymme för
infrastrukturåtgärder, i första hand i form av förstärkning av broar, på ca 2 4 miljarder kronor.
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1. Inledning och bakgrund
Trafikverket och Transportstyrelsen har fått varsitt regeringsuppdrag
avseende att utreda en höjning av tillåten fordonsvikt för fordonståg upp till
74 ton. Enligt båda regeringsuppdragen ska en samhällsekonomisk analys
presenteras. Trafikverket och Transportstyrelsen har valt att genomföra den
samhällsekonomiska analysen tillsammans, för hela paketet av
infrastrukturåtgärder och regelförändringar.
I Trafikverkets uppdrag ingår att identifiera det statliga vägnät där det redan
idag, eller med begränsade åtgärder, skulle vara möjligt att tillåta fordonståg
med en bruttovikt upp till 74 ton. Dessutom ska behov av ytterligare
åtgärder på det statliga vägnätet som behövs för att klara fordonsvikter upp
till 74 ton analyseras. Dessa åtgärder ska konsekvensbeskrivas vad gäller
samhällsekonomi och finansiella konsekvenser för offentliga och privata
aktörer.
I Transportstyrelsens uppdrag ingår att lämna förslag på
författningsändringar som gör det möjligt att på väg som inte är enskild
tillåta färd med fordonståg med bruttovikt upp till 74 ton inom nu gällande
längdbegränsningar i 4 kap. 17 § trafikförordningen, och,
med ytterligare modulenheter enligt artikel 4 punkt 4 (b) i rådets direktiv
96/53/EG. Det sistnämnda innebär att också fordonskombinationer med en
längd över dagens maximala 25,25 meter ska ingå i analysen. Liksom vad
gäller Trafikverkets uppdrag ska konsekvenserna beskrivas med avseende
på samhällsekonomi och finansiella konsekvenser för privata och offentliga
aktörer.
Det är således de långsiktiga infrastrukturåtgärderna som behövs för att
klara 74 ton som ska konsekvensbeskrivas tillsammans med de nödvändiga
författningsförändringarna. Längre fordon ingår i Transportstyrelsens
uppdrag men inte i Trafikverkets. På grund av den korta utredningstiden har
vi valt att begränsa den samhällsekonomiska analysen till tyngre fordon med
oförändrad längd. Omfattningen av infrastrukturåtgärder är ännu inte
klarlagd varför den samhällsekonomiska analysen endast innehåller
konsekvenser baserade på schablonmässiga antaganden om möjliga
transportvolymer med fordonståg upp till 74 ton.
2. Tidigare utredningar
WSP genomförde i början av 2013 en samhällsekonomisk analys av High
Capacity Transports (HCT) på uppdrag av CLOSER (WSP rapport 2013-02-
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28). Denna rapport ligger delvis till grund för den redovisning av
samhällsekonomiska effekter som görs i Färdplan High Capacity Transport
– Väg (CLOSER, 2013-04-10)
Effekter av högre tillåten fordonsvikt har också analyserats tidigare. I VTI
(2012a) rapport 758 redovisas en samhällsekonomisk analys av
rundvirkestransporter med 90-tons lastbilar. I VTI (2012b) rapport 764
redovisas effekter av längre lastbilar och godståg i en internationell korridor,
VTI. I VTI(2008) rapport 605 redovisas långa och tunga lastbilars effekter
på transportsystemet.
3. Övergripande beräkningsförutsättningar
Följande förenklande antaganden och förutsättningar har använts i denna
samhällsekonomiska analys.
x

Anpassningstid från år 2015 till år 2030 (antagande enligt WSPrapport). År 2015 är andelen 74-tons fordon 0 % vilket ökar till 100
% år 2030. Detta gäller de transporter som är möjliga att ersätta med
74-tonsfordon.

x

Beräkning av godsvolymer som kan bli aktuella för 74-tonsfordon
görs genom enkla och tydliga antaganden om andelar, i form av
intervall, inom tre identifierade marknadssegment. Andelar och
marknadssegment hämtas från Färdplan High Capacity Transport –
Väg.

x

Parametervärden och beräkningsförutsättningar baseras så långt det
är möjligt på ASEK 5, Trafikverket (2014). Specifika värden för 74tons- respektive 60-tonsfordon redovisas dock inte i ASEK. Dessa
specifika värden baseras i första hand på inhämtade uppgifter från
Sveriges Åkeriföretag.

x

Konstant efterfrågan; en höjning av tillåten fordonsvikt för lastbilar
ger sänkta transportkostnader vilket troligtvis innebär en ökning av
lastbilarnas transporterade godsvolym. Ökningen kan ske dels
genom att sänkta transportkostnader innebär en förstärkning av
näringslivets konkurrenskraft vilket kan innebära en ökad
produktionsvolym och därmed ökad transportefterfrågan, dels
genom en överflyttning av transportvolymer från övriga trafikslag. I
WSP (2013) används det förenklade antagandet att den
transporterade godsvolymen överhuvudtaget inte påverkas. På grund
av den mycket korta utredningstiden används samma antagande här.
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Detta är ett centralt antagande. Om sänkta transportkostnader för
lastbilstrafiken innebär att transportvolymen med lastbil ökar
kommer storleken på de positiva effekter i form av minskade
trafikolyckor, minskade utsläpp, vägslitage, tidsfördröjning etc. som
beräknas nedan att minska och eventuellt kunna vändas till ökade
kostnader. Om en del av volymökningen är överflyttad från andra
trafikslag, framförallt järnväg, kommer visserligen besparingar att
inträffa inom dessa trafikslag. Det är dock väl känt att kostnaden för
olyckor, luftföroreningar, infrastrukturslitage etc. är betydligt lägre
per tonkm inom järnvägstrafiken. Däremot skulle en minskning av
godstrafik på järnväg kunna innebära att kapacitetsutnyttjandet på
järnväg minskar vilket kan förbättra förutsättningarna för att bedriva
persontågtrafik (kortare restider, fler turer). Utan en
trafikslagsövergripande systemstudie är det omöjligt att uttala sig om
vad nettoeffekten kan bli. Det är både möjligt och önskvärt att
genomföra en transportslagsövergripande systemstudie av hur
transportvolymen kan komma att påverkas av ändrade fordonsvikter.
En sådan studie kräver dock betydligt längre utredningstid.
4. Marknadssegment, transport- och trafikarbete med högre
fordonsvikter
Marknadssegment och andelar med tyngre fordon
För att kunna bedöma vilka transportvolymer som kan bli aktuella för
transport med fordonståg med högre bruttovikt behöver egentligen
information om vilket vägnät som tillåter dessa fordon finnas tillgängligt. Så
är dock inte fallet i detta skede varför dessa bedömningar blir relativt
schablonmässiga.
De marknadssegment och andelar inom respektive segment som kan bli
aktuella för transport med tyngre fordon identifieras i Färdplan - High
Capacity Transports. Dessa redovisas i tabell 1 nedan.
Tabell 1: Marknadssegment, transportarbete samt andelar av transportarbetet inom respektive
segment med HCT år 2030 enligt Färdplan High Capacity Transports – Väg
Totalt tonkm år
2011, mdr

Låg andel
HCT 2030

Hög
andel
HCT 2030

Tonkm HCT
2030 låg

Tonkm HCT
2030 hög

6,573

25 %

50 %

1 643

3 287

17,298

15 %

30 %

2 594

5 189

Övriga

9,547

2%

7%

191

668

Totalt

33,417

13 %

27 %

4 429

9 144

Segment

Skogsråvara
Terminaltransporter
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Andelarna med HCT år 2030 baseras på att fordonen är såväl tyngre som
längre. I denna analys har vi begränsat oss till Trafikverkets
regeringsuppdrag, det vill säga enbart tyngre fordon. Detta innebär att de
ovan redovisade andelarna delvis är för höga. Detta gäller i första hand
marknadssegmentet ”Terminaltransporter” vilket diskuteras nedan.
Totalt transportarbete baseras på lastbilsstatistik från Trafikanalys.
Transportarbete med skogsråvara är hämtad från Färdplanen, som i sin tur
baserar detta på uppgifter från Skogforsk. Segmentet Skogsråvara består av
massaved 3,241 mdr tonkm, timmer 2,932 mdr tonkm och bränsle; grot,
klenträd och stubbar för framställning av biobränsle, totalt 0,6 mdr tonkm.
Idag transporteras dock en stor del av skogsråvaran på BK2- och BK3-vägar
som inte ens klarar 60 ton. Därför kommer användningen av tyngre fordon
för dessa transporter att vara begränsad även år 2030. Som framgår av
tabellen ovan har andelen av transportarbetet med tyngre fordon satts till
intervallet 25-50%. Dessa andelar förutsätts kvarstå i det här aktuella fallet
med 74-tonsfordon med oförändrad längd.
Terminaltransporter består av sammanlagt transportarbete för varugrupperna
Styckegods och samlastat gods, Livsmedel, drycker och tobak, Trä och
varor av trä och kork samt Post och paket, se tabell 2 nedan. Det mesta av
godset i denna grupp utgörs av lätt volymgods som till stor del kan
transporteras med dubbelekipage med bruttovikter strax över dagens 60 ton
men med längder på drygt 30 meter. Det innebär att det mesta av detta gods
inte är aktuellt för 74-tonsfordon med oförändrad längd. Här har vi därför
antagit att det enbart är varugruppen Trä och varor av trä och kork, massa,
papper m.m. som kan komma i fråga för transport med tyngre fordon.
Tabell 2. Varugrupper inom segmentet terminaltransporter
Varugrupper inom terminaltransporter

Tonkm, mdr

Andelar med 74tonsfordon

Styckegods och samlastat gods

7,943

0%

Post och paket

0,560

0%

Trä och varor av trä och kork (exkl.möbler),
massa, papper och pappersvaror, trycksaker

3,280

15-30 %

Livsmedel, drycker och tobak

5,514

0%

Transportarbete i segmentet ”Övriga” består helt enkelt av differensen
mellan totalt transportarbete och Skogsråvara samt Terminaltransporter
enligt den ursprungliga beräkningen, tabell 1 ovan.
I tabell 3 sammanfattas det transportarbete som används som underlag för
beräkningarna.
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Tabell 3: Reviderad beräkning transportarbete 74-tonsfordon med oförändrad längd
Totalt tonkm år
2011, mdr

Låg andel
HCT 2030

Hög
andel
HCT 2030

Tonkm HCT
2030 låg

Tonkm HCT
2030 hög

Skogsråvara

6,573

25 %

50 %

1 643

3 287

Terminaltransporter

3,280

15 %

30 %

492

984

Segment

Övriga

9,547

2%

7%

191

668

Totalt

19,400

12 %

25 %

2 326

4 939

Beräkning av trafikarbete och drivmedelsförbrukning
Transportarbetet enligt tabell 3 ovan räknas om till fordonskm med hjälp av
beräknad genomsnittslast per fordon. Genomsnittslasten (viktat genomsnitt
per marknadssegment) beräknas med hjälp av andel tomtransporter som i
sin tur baseras på Trafikanalys Lastbilstrafik 2011 tabell 7c samt total
nyttolast vid fullt lastade fordon. Detta redovisas i tabell 5.
I tabell 4 redovisas de typfordon som används i beräkningarna. I
verkligheten finns smärre variationer vad gäller tomvikten och därmed
maximal lastvikt.
Tabell 4: Fordonsdata, typfordon i beräkningen
60 ton

74 ton

25,25

25,25

Bruttovikt, ton

60

74

Tomvikt, ton

20

24

Lastvikt, ton

40

50

Total längd, meter

Både vad gäller transporter av skogsråvara och terminaltransporter har
bedömningen gjorts att det av utrymmesskäl inte kommer att vara möjligt att
lasta de maximala 50 ton som ett 74-tonsfordon kan ta. I tabellen nedan
redovisas de maximala lastvikter som används i beräkningarna.
Tabell 5: Genomsnittslast per fordon och marknadssegment
Marknadssegment

Skogsråvara
Terminaltransporter
Övrigt

Andel
tomtransporter

Nyttolast, ton per bil

Genomsnittslast, ton per
bil

60 ton

74 ton

60 ton

74 ton

44 %

40

48

22,4

26,9

9%

40

48

36,3

43,6

21 %

40

50

31,6

39,5
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Genom att dividera transportarbete med genomsnittslast erhålls en
beräkning av fordonskilometer per marknadssegment och fordonsstorlek, se
tabellen nedan.
Tabell 6: Miljoner fordonskm år 2030 per marknadssegment
Segment

Låg andel HCT

Hög andel HCT

60 ton

74 ton

60 ton

74 ton

Skogsråvara

73

61

147

122

Terminaltransporter

14

11

27

23

6

5

21

17

93

77

195

162

Övriga
SUMMA

Vad gäller drivmedelsförbrukning finns en stor mängd beräkningar och
mätningar med relativt stor spridning. Vi har valt att använda en beräkning
baserad på emissionsmodellen HBEFA som Sverige, och ett flertal andra
EU-länder, använder för rapporteringen till EU av emissioner från
transportsektorn. Även de emissionsfaktorer som används här är beräknade
med denna modell. I modellen har fordonen TT = Truck and Trailer dvs.
lastbil med släp samt AT= Articulated Truck dvs. dragbil med semitrailer,
använts. ”Size class” är 50-60t .
Drivmedelsförbrukningen enligt modellberäkningen är 0,4334 liter per
fordonskilometer för 60-tonsfordonet. För att beräkna
drivmedelsförbrukning med 74-tonsfordon har denna räknats upp med 12
%. Denna siffra baseras på uppgifter från Sveriges Åkeriföretag (PM
Ekonomisk jämförelse Lastbilar med 60 och 74 tons bruttovikt). 12 % högre
bränsleförbrukning stämmer också överens med uppgifter från såväl Scania,
Volvo och Skogforsk. Bränsleförbrukningen är en central parameter i
beräkningen och därför görs en känslighetsanalys där
drivmedelsförbrukningen ökar med endast 7 %.
Drivmedelsförbrukningen varierar naturligtvis stort mellan tomma och
lastade fordon. Det har dock inte varit möjligt att erhålla beräkningar av
drivmedelsförbrukningen baserat på lastmängden. De värden som används
är därför genomsnitt för alla typer av transporter.
5. Samhällsekonomisk analys
Inledning
Den samhällsekonomiska analysen görs genom en jämförelse mellan
kostnader vid oförändrad totaltvikt, 60 ton, respektive höjd totalvikt, 74 ton.
De kostnader som jämförs är följande:
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x
x
x
x
x

Fordonskostnader
Vägslitage
Luftföroreningar och CO2
Trafikolyckor
Buller

Nedan redovisas dessa i respektive avsnitt. De kalkylvärden för tunga
lastbilar som redovisas i ASEK 5 och som används i andra analyser avser
lastbilar med och utan släp. Det innebär att de utgörs av genomsnittliga
kostnader för alla fordonsvikter och är därför inte tillämpliga här. Det har
därför varit nödvändigt att ta fram nya kalkylvärden för 60-tons- respektive
74-tonsfordon.
Fordonskostnader
Som diskuteras ovan måste kalkylvärden för fordonskostnader tas fram för
de aktuella fordonsvikterna. Sveriges Åkeriföretag att bidragit med underlag
i form av en pm där kostnader för dessa fordon beskrivs1. I denna utredning
har vi dock valt att använda visa generella kalkylparametrar och
beräkningsprinciper så som är fastställda i ASEK 5. Det gäller kostnad för
förare samt beräkning av kapitalkostnader och värdeminskning. De senare
baseras dock på inköpskostnad från Sveriges Åkeriföretag.

De generella kalkylparametrar från ASEK 5 som används redovisas i tabell
7 nedan.
Tabell 7: Kalkylparametrar för beräkning av fordonskostnader, ASEK 5
Parameter

Värde

Företagsekonomisk kalkylränta

5%

Drifttimmar per år

3 300

Årlig körsträcka per fordon

125 000

Generellt momspåslag

1,21

Avskrivning per år

13 %

Beräkning av kapitalkostnad:
݅݊݇Ú ݏ݅ݎݏή ܽݐ݊¡ݎ
݀ݎ݁ݎܽ݉݉݅ݐݐ݂݅ݎ¤ݎ
Beräkning av värdeminskning:
1

Ekonomisk jämförelse Lastbilar med 60 och 74 tons bruttovikt, Sveriges Åkeriföretag
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ܽ ݎݐ݂݇ܽݏ݃݊݅݊ݒ݅ݎ݇ݏݒή ݅݊݇Úݏ݅ݎݏ
݇Úݎ݁ܽ݇ܿ¡ݎݐݏݎ¤ݎ
De specifika kalkylvärden enligt ASEK 5 som används är förarlön, 272
kronor per timme (inklusive generellt momspåslag) samt dieselpris, se tabell
8 nedan.
Tabell 8. Dieselpris samt dieselskatt och moms, kronor per liter (ASEK 5)
Dieselpris

2010

2030

2050

Pris exkl moms och skatter, kr/liter

4,54

8,03

8,49

Dieselskatt och moms, kr/liter

6,28

8,85

11,14

10,82

16,88

19,63

Totalt pris, kr/liter

Vad gäller inköpspris, kostnader för däck, reparation och underhåll samt
övriga kostnader används värden från Sveriges Åkeriföretag.
Tabell 9: Projektspecifika indata fordonskostnader, exklusive moms (Sveriges Åkeriföretag)
Kalkylparameter

60 ton

74 ton

2 294 800

2 671 600

Däck, kr/fordonskm

0,964

0,938

Reparation och underhåll, kr/fordonskm

1,177

1,144

116396

121396

Inköpspris, exklusive moms

Övriga (skatt, försäkring, övrigt), kr/år

Vad gäller kostnadsposten ”Övrigt” utgörs dessa av fasta kostnader som är
relevanta att ha med i en total kostnadsjämförelse. I den praktiska
tillämpningen är kostnaden utslagen per fordonskm.
Vad gäller fordonsskatten för 74-tonsfordonen baseras beräkningen i
tabellen ovan på skatten för nuvarande högsta fordonsvikt. Troligtvis
kommer fordonsskatten för fordonståg med högre bruttovikt att bli högre
men hur mycket är inte känt ännu. Högre skatt kommer att öka kostnaden
för de tyngre fordonen och minska den beräknade kostnadsbesparingen.
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Tabell 10: Sammanfattning fordonskostnader inklusive generellt momspåslag, 1,21 (exklusive
diesel)
Kalkylvärde
Tidsberoende,
kr/fordonstimme

Avståndsberoende,
kronor/fordonskm

60 ton

74 ton

272

272

42,07

48,98

Värdeminskning

2,89

3,36

Däck

1,17

1,42

Underhåll och reparation

2,26

2,56

Övrigt

1,13

1,18

Förarlön
Kapitalkostnad

För att beräkna tidsberoende kostnader måste totala antalet fordonstimmar
beräknas. Detta har gjorts enligt följande:
 ݎܽ݉݉݅ݐݏ݊݀ݎܨൌ

݂݉݇ݏ݊݀ݎ
݄ܽ݉݇ݐ݄݁݃݅ݐݏȀ݄

Vad gäller hastigheten har helt enkelt den årlig körsträcka per fordon
dividerats med årligt antal drifttimmar per fordon (tabell 7). Den på detta
sätt beräknade genomsnittliga hastigheten blir 38 km/h. Det kan nämnas att i
WSP (2013) används 80 km/h för att beräkna tidsberoende kostnader. Den
genomsnittliga hastigheten har stor inverkan på storleken på de beräknade
effekterna. Med 80 km/h blir den totala inbesparingen endast hälften så stor
som vid 38 km/h. I underlaget från Sveriges Åkeriföretag används en
genomsnittlig körhastighet på 55 km/h. Denna hastighet används i en
känslighetsanalys, se avsnitt 6.
Eftersom dieselpriset varierar enligt tabell 8 måste kostnaden för diesel
beräknas för varje år under kalkylperioden. För de år som ligger mellan
punktskattningarna (2010, 2030 och 2050) har värden beräknats genom
linjär interpolering. Det totala priset för diesel, inklusive skatter och moms,
ingår i beräkningen av dieselkostnad för transporterna. Den del som utgörs
av skatt och moms räknas därefter bort under aktören ”statens budget”.
Detta är det traditionella tillvägagångssätt som används i samband med
Trafikverkets samhällsekonomiska analyser. I tidigare analyser av tyngre
lastbilar (avsnitt 2 ovan) har dock detta hanterats genom att helt exkludera
dieselskatt och moms från beräkningarna. Det påverkar inte det totala
utfallet av beräkningarna men det påverkar storleken på förändrade
fordonskostnader. Vi bedömer att det den beräkning som tillämpas här ger
ett mer rättvisande resultat.
I tabellen nedan sammanfattas beräknade fordonskostnader per
fordonskilometer år 2015 och 2030. De tidsberoende kostnaderna har
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räknats om till kronor per fordonskilometer med hjälp av den beräknade
genomsnittshastigheten .
Tabell 11: Totala fordonskostnader år 2015 och 2030, kronor per fordonskm
Kostnad

År 2015

År 2030

60 ton

74 ton

60 ton

74 ton

Förare

7,18

7,18

7,18

7,18

Kapital

1,11

1,29

1,11

1,29

Värdeminskning

2,89

3,36

2,89

3,36

Däck

1,17

1,42

1,17

1,42

Underhåll och reparation

2,26

2,56

2,26

2,56

Övrigt

1,13

1,18

1,13

1,18

Dieselkostnad exkl skatt

2,27

2,54

3,48

3,89

Dieselskatt

2,97

3,31

3,84

4,29

20,97

22,85

23,05

25,17

SUMMA kr/fordonskm

Vägslitage
Genomsnittlig marginalkostnad för lastbilstrafikens vägslitage2 uppgår till
0,20 kr per fordonskm, genomsnitt alla vägtyper. Det genomsnittliga antalet
standardaxlar (SA) för tunga fordon är 1,3.
För att beräkna marginalkostnader för andra fordon viktas kostnaden i
proportion till antalet standardaxlar. Standardaxlar (SA) beräknas enligt
följande:
ܵ ܣൌ

 ݈݁ݔܽݎ݁݊ݐସ ή ܽ݊ݎ݈ܽݔ݈ܽܽݐ
ͳͲͲͲͲ

Tabell 12: Marginalkostnader för vägunderhåll, kronor per fordonskm

Totalvikt
Axlar
SA
Marginalkostnad

60 ton lastad

60 ton tom

74 ton lastad

74 ton tom

62

20

72

24

7

7

9

9

3,7784

0,0466

3,6864

0,0455

0,813

0,009

0,696

0,009

Baserat på andel tomtransporter enligt tabell 5 och fördelning på vägtyper
enligt standardberäkningen av marginalkostnaden blir de genomsnittliga
marginalkostnaderna för slitage enligt tabell 13 nedan.
2

Kostnader för vägslitage kan ha underskattats då de bygger på schabloner som inte är
uppdaterade m.a.p. nyvunna erfarenheter från Sverige och Finland
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Tabell 13: Genomsnittliga marginalkostnader för infrastrukturunderhåll, kr/fordonskm
Marknadssegment

60 ton

74 ton

Skogsråvara

0,413

0,403

Terminaltransporter

0,665

0,649

Övrigt

0,580

0,566

Olyckor
Det finns mycket lite empiri kring 74-tonsfordon och dess trafiksäkerhet. Vi
har inte funnit något som tyder på att olyckskostnaden per fordonskm skulle
påverkas nämnvärt med dessa fordon på vägarna. Därför används den
genomsnittliga marginalkostnaden för olika trafikmiljöer, 0,3657 kr per
fordonskm för både 60-tons- och 74-tonsfordon. Detta bygger på
förutsättningen att de tyngre fordonen uppfyller tekniska krav som innebär
att risken för olyckor inte ökar.
Dock bör man ha i beaktande att kunskapen kring ett 74-tonsfordons
trafikegenskaper är begränsad. För att ha likvärdiga egenskaper, t.ex.
bromsförmåga, som ett konventionellt 60-tonsfordon kan mycket väl
inköpspriset vara högre än det som antas i föreliggande kalkyl. Det torde
inte heller vara omöjligt att ett 74-tonsfordon inte, pga. sin större tyngd, kan
ha samma egenskaper som ett 60-talsfordon. Det borde dock stå klart att
eftersom antalet fordon och fordonskm minskar med ett införande av de
tyngre fordonen så blir den sammanlagda trafiksäkerhetseffekten positiv.
Värderingen av olyckor räknas upp med tillväxt i real BNP per capita, 1,77
% per år enligt ASEK 5.
Emissioner
Emissionsfaktorer har beräknats med hjälp av emissionsmodellen HBEFA
som Sverige, och ett flertal andra EU-länder, använder för rapporteringen
till EU av emissioner från transportsektorn. Beräkningen av
emissionsfaktorer är gjord tillsammans med beräkning av
drivmedelsförbrukning så som beskrivs i avsnitt 3 ovan.
Emissionsfaktorerna är uttryckta i gram per fordonskilometer. Dessa räknas
om till gram per liter bränsle, eftersom bränsleförbrukning beräknas för
båda fordonsstorlekarna för varje år under analysperioden, se avsnitt 3.
Tabell 14: Emissionsfaktorer HBEFA gram/fkm och omräknat till gram/liter
CO2

HC

Nox

PM

SO2

Liter/km

Gram/fkm

1111,4

0,0325

0,4241

0,0049

0,0018

0,4334

Gram/liter

2564,1

0,0750

0,9784

0,0113

0,0041
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Dessa emissionsfaktorer appliceras på beräknad bränsleförbrukning (se
avsnitt om fordonskostnader ovan).
Tabell 15: Värderingar prisnivå 2010 (ASEK 5, referenstätort)
Trafikmiljö

CO2

HC

Nox

PM

SO2

kr/kg

kr/kg

kr/kg

kr/kg

kr/kg

Andel

Tätort

1,08

58

90

2992

115

29%

Landsbygd

1,08

40

80

0

27

71%

Genomsnitt

1,08

45

83

855

52

Liksom vad gäller olyckskostnader räknas dessa värderingar upp med
tillväxt i real BNP per capita, 1,77 % per år.
Buller
Tyngre fordonståg med fler axlar medför högre bullerstörningar. I VTI
(2012a) redovisas beräknade marginalkostnader för buller från fordonståg
med 11 axlar och 90 tons bruttovikt. I rapporten används
beräkningsmetoden NORD 2000 som visar att fordon med 11 axlar
(motsvarande ETT-fordonet, 90 ton), beroende på trafikvolym i övrigt och
befolkningstäthet i det område som trafikeras, har en 55-60 procent högre
marginalkostnad för buller än fordon med 7 axlar (motsvarande ett ”vanligt”
60-tonsfordon). Samtidigt minskar antalet fordonskilometer. Nettoeffekten i
VTI (2012a) är att kostnaden för bullerstörning med 90-tonsfordon ökar
med 28 % utan brorestriktion och med 7 % med brorestriktion.
Buller från ett 74 tons fordon kan förväntas vara omkring 20 % högre (cirka
+ 1 dBA) i nivå jämfört med 60- tonsfordon. Det ökar maxbullret i
motsvarande grad. Bullerstörningar från enstaka fordon kommer att öka,
främst ökad förekomst av sömnstörningar vid trafik på natten men även
samtalsstörningar mm utomhus vid uteplatser o. dyl.
Trafikverket är enligt lag skyldig att som väghållare åtgärda bullerproblem
längs statliga vägar. Sammantaget betyder införande av 74- tons fordon att
fler bullerskyddsåtgärder behöver göras. Omfattningen styrs av
trafikmängder och på vilka vägar fordonen går på, vilket kan utredas
närmare när tillräckliga uppgifter finns. Detta betyder att kostnaden för
ökade bullerstörningar sannolikt är låg, istället tillkommer kostnader för
bullerreducerande åtgärder.
Tidsfördröjning
Om antalet lastbilar förändras påverkas också de fördröjningar för
personbilstrafiken som uppstår till följd av att de senare tvingas köra i
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lastbilarnas lägre hastighet. Denna effekt uppstår på vägar där
hastighetsgränsen är sådan att personbilar får köra snabbare än lastbilar och
där omkörningsmöjligheterna är begränsade. I VTI (2012a) har effekten av
förändrad tidsfördröjning för personbilar beräknats för fallet då
rundvirkestransporter ersätts med 90-tonsfordon. Enligt den modell som
används är tidsfördröjningen endast en funktion av antalet lastbilar, längd
och vikt påverkar således inte tidsfördröjningen. Totalt sett beräknas
tidsfördröjningen minska med ca 22 % då rundvirkestransporter ersätts med
90-tonsfordon.
I tabell 14 i VTI (2012a) anges att den externa marginalkostnaden för
tidsfördröjning uppgår till 0,17 kr per lastbilskilometer. Här använder vi
denna siffra i beräkningarna.
Kalkylperiod och diskontering
Kalkylperioden utgörs av 40 år, från år 2015 till år 2054. Som redogörs för i
avsnitt 3 antas en kontinuerlig ökning av andelen transporter med 74tonsfordon under perioden 2015 till 2030. År 2030 transporteras de volymer
gods med 74-tonsfordon som redovisas i tabell 3. I jämförelsealternativet
sker samtliga transporter under hela kalkylperioden med 60-tonsfordon.
Sammanställning av samhällsekonomiska effekter
I tabell 16 nedan redovisas totala beräknade samhällsekonomiska effekter av
den studerade höjningen av tillåten fordonsvikt till 74 ton med oförändrad
total fordonslängd, diskonterade till nuvärden.
Tabell 16: Samhällsekonomiska effekter under 40 år av höjning av tillåten fordonsvikt till 74 ton.
Samhällsekonomisk effekt

Nuvärden, miljoner kr
Alternativ låg

Alternativ hög

2 539

5 419

Producent/konsumenteffekter

Fordonsägare eller
godstransportköpare

Budgeteffekter

Dieselskatt och moms

-368

-789

Vägslitage (exkl. broar)

112

239

6

13

CO2

171

367

Olyckor

124

262

37

78

2 621

5 589

Luftföroreningar
Externa effekter

Tidsfördröjning
SUMMA

Eftersom det saknas redovisade kostnadsberäkningar för de
infrastrukturåtgärder som krävs, i första hand i form av förstärkning av
broar, kan inte en traditionell lönsamhetsberäkning presenteras. Genom att
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dividera de redovisade nuvärdena med skattefaktorn 1,3 erhålls dock en
indikation på vad dessa åtgärder som högst får kosta för att det ska vara
samhällsekonomisk lönsamt att höja den högsta fordonsvikten till 74 ton. I
alternativet med låg andel 74-tonstransporterär den på detta sätt beräknade
infrastrukturkostnaden ca 2 miljarder kronor och i alternativ hög ca 4,3
miljarder kronor.
I tabell 17 nedan redovisas totala nuvärden i jämförelse- och
utredningsalternativen. Eftersom det sker en kontinuerlig ökning av
transporter med 74-tonsfordon samtidigt som transporterna med 60tonsfordonen minskar under kalkylperiodens 15 första år är de redovisade
siffrorna inte en direkt jämförelse mellan 60-tons- och 74-tonsfordon. I
stället ska de tolkas som en jämförelse av totala samhällsekonomiska
kostnader med respektive utan en höjning av tillåten fordonsvikt. De värden
som redovisas i tabellen utgörs av scenariot med hög andel 74-tonsfordon.
Tabell 17: Förändringar av respektive kostnadspost, nuvärden miljoner kronor (Scenario hög
andel HCT)
Jamförelsealternativ

Samhällsekonomisk effekt
Producent/konsumenteffekter

Budgeteffekter

Procentuell
förändring

Fordonskostnad exkl diesel

56 801

52 829

-7 %

Kostnad för diesel inkl skatt

26 876

25 430

-5 %

Total fordonskostnad

83 677

78 258

-6 %

Dieselskatt och moms

14 711

13 923

-5 %

Vägslitage (exkl. broar)

1 813

1 574

-13 %

231

218

-5 %

CO2

6 764

6 397

-5 %

Olyckor

2 061

1 799

-13 %

661

583

-12%

Luftföroreningar
Externa effekter

Utredningsalternativ

Tidsfördröjning

I tabell 18 redovisas en direkt jämförelse för det fall samtliga aktuella
transporter går med 60-tons- respektive 74-tonsfordon. Sifforna avser år
2030. De procentuella förändringarna blir större i denna jämförelse
beroende på att i tabellen ovan är hänsyn tagen till den gradvisa ökningen av
74-tonsfordon mellan år 2015 och 2030.
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Tabell 18: Totala samhällsekonomiska kostnader för transporter med 60-tonsfordon respektive
74-tonsfordon år 2030 (Scenario hög andel 74-tonsfordon)
60 ton

74 ton

Procentuell
förändring

Fordonskostnad exkl diesel

2 849

2 560

-10 %

Kostnad för diesel inkl skatt

1 427

1 323

-7 %

Totalt fordonskostnad

4 276

3 884

-9 %

Dieselskatt och moms

748

694

-7 %

Vägslitage (exkl broar)

91

74

-19 %

Luftföroreningar

11

11

-7 %

CO2

333

308

-7 %

Olyckor

101

84

-17 %

33

28

-17 %

Samhällsekonomisk effekt
Producent/konsumenteffekter

Budgeteffekter

Externa effekter

Tidsfördröjning

6. Känslighetsanalyser
Den ovan redovisade analysen bygger på ett antal osäkra parametrar och
beräkningsförutsättningar. Det är ofrånkomligt eftersom det saknas
traditionella kalkylvärden och efterfrågeberäkningar. Följande områden
bedöms som särskilt relevanta att studera vad gäller inverkan på beräknade
effekter.
Tabell 19: Känslighetsanalyser
Känslighetsanalys

Huvudanalys

Känslighetsanalys

12 %

7%

A

Drivmedelsförbrukning per fkm för 74 ton jämfört med
60 ton

B

Genomsnittlig fordonshastighet

38 km/h

55 km/h

C

Transporter med 74-tonsfordon för varugruppen ”Trä
och varor av trä” inom segmentet Terminaltransporter

15-30 %

0%

Drivmedelsförbrukningen är en central parameter då den påverkar såväl
transportkostnaden som utsläpp av luftföroreningar och CO2.
I underlaget från Sveriges Åkeriföretag används 55 km/h som genomsnittlig
körhastighet. Det värde som används i huvudanalysen, 38 km/h, baseras på
ASEK 5 vad gäller totala antalet drifttimmar och körsträcka per år.
Den allra största osäkerheten i analysen rör hur stor transportvolym som kan
komma att bli aktuell för 74-tonsfordon. I huvudanalysen har detta hanterats
genom relativt stora spann. Den svåraste bedömningen består av hur mycket
av godset inom marknadssegment Terminaltransporter som kan komma att
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bli aktuella för 74-tonsfordon med oförändrad längd. I känslighetsanalysen
beräknas därför inverkan på kalkylresultatet för det fall inga
terminaltransporter överhuvudtaget blir aktuella för transport med de tyngre
fordonen.
Tabell 20 Känslighetsanalys A: 7 % högre drivmedelsförbrukning per fkm för 74 ton jämfört med
60 ton (huvudanalys 12 %)
Samhällsekonomisk effekt

Nuvärden, miljoner kr
Alternativ låg

Alternativ hög

2 915

6 206

Producent/konsumenteffekter

Fordonsägare eller
godstransportköpare

Budgeteffekter

Dieselskatt och moms

-573

-1 218

Vägslitage (exkl. broar)

112

239

9

19

Luftföroreningar
Externa effekter

CO2

267

567

Olyckor

124

262

37

78

2 890

6 154

Tidsfördröjning
SUMMA

Tabell 21: Känslighetsanalys B Genomsnittlig fordonshastighet 55 km/h (huvudanalys 38 km/h)
Samhällsekonomisk effekt

Nuvärden, miljoner kr
Alternativ låg

Alternativ hög

Producent/konsumenteffekter

Fordonsägare eller
godstransportköpare

2 042

4 367

Budgeteffekter

Dieselskatt och moms

-368

-789

Vägslitage (exkl broar)

112

239

6

13

CO2

171

367

Olyckor

124

262

37

78

2 124

4 537

Luftföroreningar
Externa effekter

Tidsfördröjning
SUMMA
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Tabell 22: Känslighetsanalys C: Inga transporter med 74-tonsfordon inom segmentet
Terminaltransporter
Samhällsekonomisk effekt

Nuvärden, miljoner kr
Alternativ låg

Alternativ hög

2 179

4 698

Producent/konsumenteffekter

Fordonsägare eller
godstransportköpare

Budgeteffekter

Dieselskatt och moms

-316

-685

Vägslitage (exkl broar)

88

193

5

11

CO2

147

319

Olyckor

106

227

31

67

2 241

4 830

Luftföroreningar
Externa effekter

Tidsfördröjning
SUMMA

I tabell 23 sammanfattas resultaten av känslighetsanalyserna
Tabell 23: Sammanfattning av känslighetsanalyser
Analys

Nuvärden, miljoner kr
Låg

Hög

Huvudanalys

2 621

5 589

Lägre drivmedelsförbrukning
(7%)

2 890

Högre genomsnittlig hastighet
Inga terminaltransporter

Differens, miljoner kr

Differens
%

Låg

Hög

6 154

270

565

2124

4537

-497

-1 052

- 19 %

2 241

4 830

-374

-749

- 14 %

+10 %

Uppenbarligen har antagandet om genomsnittlig fordonshastighet stor
betydelse för hur stor kostnadsbesparing som uppstår vid högre
fordonsvikter. Denna används i beräkningen för att beräkna antalet årliga
fordonstimmar utifrån fordonskilometer med respektive lastbilstyp.
7. Transportpolitiska mål
Funktionsmålet
Transporter med tyngre fordon innebär sänkta transportkostnader. Hur
kostnadssänkningen i praktiken fördelar sig mellan åkeriföretag och
transportköpare är inte möjligt att uttala sig om. Oavsett hur vinsten fördelar
sig innebär transportkostnadssänkningen en positiv inverkan på
funktionsmålet i och med sänkta transportkostnader för näringslivet.
Färre lastbilar medför att tidsfördröjning för personbilar kan minska något
vilket har en positiv effekt på funktionsmålet i och med kortare restider.

21

22

Hänsynsmålet
Genom att transportera mer gods i varje fordon minskar mängden
trafikolyckor och utsläpp av luftföroreningar och koldioxid. I tabellen nedan
visas minskade utsläppsmängder vid några tidpunkter.
Tabell 24: Minskade utsläpp av luftföroreningar och koldioxid vi givna år.
Ämne

Enhet

2016

2020

2025

2030

490

2 448

4 895

7 343

Alternativ låg
CO2

Ton

HC

Kg

14

72

143

215

NOx

Kg

187

934

1 868

2 802

PM

Kg

2

11

22

32

SO2

Kg

1

4

8

12

1 050

5 251

10 502

15 752

Alternativ hög
CO2

Ton

HC

Kg

31

154

307

461

NOx

Kg

401

2 004

4 007

6 011

PM

Kg

5

23

46

69

SO2

Kg

2

8

17

25

Om olycksrisken inte ökar med tyngre fordon, såsom är antaget i
beräkningarna, minskar även trafikolyckorna till följd av färre tunga
lastbilar.
Vad gäller hur bullerstörningar ökar bullernivåerna från 74-tonsfordon med
ca 20 % jämfört med 60-tonsfordon. Samtidigt minskar antalet transporter.
Trafikverket är dessutom skyldigt att åtgärda bullerproblem längs de statliga
vägarna. Sammantaget innebär detta att mer bullerskyddsåtgärder behövs
och att bullerstörningarna sannolikt inte ökar.

22

23

Referenser
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WSP (2013); Samhällsekonomisk kalkyl av High Capacity Transports,
2013-02-28
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rapport 605, 2008-02-01
VTI (2012a) Samhällsekonomisk analys av rundvirkestransporter med 90tonslastbilar, VTI rapport 758, 2012-11-08
VTI (2012b) Effekter av längre lastbilar och godståg i en internationell
korridor, VTI rapport 764, 2012-11-14
Sveriges Åkeriföretag PM Ekonomisk jämförelse Lastbilar med 60 och 74
tons bruttovikt
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Bilaga III
Tabell
över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK74
Avstånd i meter mellan fordonets eller
fordonstågets första och sista axel

Högsta tillåtna bruttovikt i ton för
fordonet eller fordonståget

Mindre än

1,0

11,5

1,0

men inte

1,3

16

1,3

men inte

1,8

18

1,8

men inte

2,0

20

2,0

men inte

2,6

21

2,6

men inte

4,4

24

4,4

men inte

4,7

25

4,7

men inte

5,2

26

5,2

men inte

5,4

27

5,4

men inte

5,6

28

5,6

men inte

5,8

29

5,8

men inte

6,0

30

6,0

men inte

6,2

31

6,2

men inte

6,4

32

6,4

men inte

6,8

33

6,8

men inte

7,0

34

7,0

men inte

7,2

35

7,2

men inte

7,6

36

7,6

men inte

7,8

37

7,8

men inte

8,0

38

8,0

men inte

8,2

39

8,2

men inte

8,4

40

8,4

men inte

8,6

41

8,6

men inte

8,8

42

8,8

men inte

9,0

43

9,0

men inte

9,2

44

9,2

men inte

9,4

45

9,4

men inte

9,6

46

9,6

men inte

9,8

47

9,8

men inte

10,0

48

10,0

men inte

10,2

49

10,2

men inte

10,6

50

10,6

men inte

11,0

51

11,0

men inte

11,4

52

11,4

men inte

11,8

53

11,8

men inte

12,2

54

12,2

men inte

12,6

55

12,6

men inte

13,0

56

13,0

men inte

13,4

57

13,4

men inte

13,8

58

13,8

men inte

14,2

59

14,2

men inte

14,6

60

14,6

men inte

15,0

61

15,0

men inte

15,4

62

15,4

men inte

15,8

63

15,8

men inte

16,2

64

16,2

men inte

16,6

65

16,6

men inte

17,0

66

17,0

men inte

17,4

67

17,4

men inte

17,8

68

17,8

men inte

18,2

69

18,2

men inte

18,7

70

18,7

men inte

19,2

71

19,2

men inte

19,7

72

19,7

men inte

20,2

och större

20,2

73
74

Minsta mått mellan fordon
Efter att ha kontrollerat de fordon som Volvo och Scania föreslagit mot både bruttoviktstabellen för
BK74 och den underliggande brokurvan är det möjligt att avstånden i punkt 3 och 4 nedan är 4 meter
för BK74 (jämför 4 kap. 13 § trafikförordningen).
BK74

BK1

BK2

BK3

1. Båda axlarna är enkelaxlar

3 meter

3 meter

3 meter

3 meter

2. Den ena axeln är en enkelaxel och den andra ingår i en
boggi eller trippelaxel
3. Axlarna ingår i var sin boggi

3 meter

3 meter

4 meter

4 meter

4 meter

4 meter

4 meter

4 meter

4. Den ena axeln ingår i en boggi och den andra i en
trippelaxel eller båda i en trippelaxel

4 meter

5 meter

-

-

Utmärkning av bärighetsklass 1 i vissa fall
I samband med införande av BK74 kan det finnas broar som inte klarar dessa vikter på det utpekade
vägnätet. Ett förbudsmärke C22 enligt vägmärkesförordningen (2007:90) med exempelvis ”BK1”
borde därför användas vid sådana broar.

Bilaga IV
Exempel på bruttovikt enligt BK74
9Ͳaxligtfordonståg(fyraxliglastbilmedfemaxligsläpvagn)


Exempel 1: Axelavstånden 3,50 – 1,37 – 1,38 – 4,00 – 1,30 – 5,00 - 1,30 – 1,30 = 19,15 meter.
Fordon/fordonståg

Totalt axelavstånd (m)

Lastbilen (axel 1-4)
Släpvagnen (axel 5-9)
Fordonståget (axel 1-9)

6,25
8,90
19,15

Tillåten bruttovikt
BK74 (ton)
32
43 *
71

Tillåten bruttovikt
BK1 (ton)
31
36
60

* Tillåten bruttovikt på släpvagnen blir dock 42 ton, eftersom summan av tillåtet boggitryck och
trippelaxeltryck (18+24=42 ton) är lägre än tillåten bruttovikt enligt tabellen.
Kontroll av bruttovikt BK74 för lastbilen
Axel 1-4: axelavstånd 3,50+1,37+1,38 meter = 6,25 meter.
Tillåten bruttovikt 32 ton enligt tabell (summan av max framaxeltryck och trippelaxeltryck exempelvis
10+24 ton blir mer än tillåten bruttovikt enligt tabell). Tillåten bruttovikt 32 ton.
Kontroll av bruttovikt BK74 för släpvagnen
Axel 5-9: axelavstånd 1,30+5,00+1,30+1,30 meter = 8,90 meter.
Tillåten bruttovikt 43 ton enligt tabell. Tillåten bruttovikt på släpvagnen blir dock 42 ton, eftersom
summan av tillåtet boggitryck och trippelaxeltryck (18+24) blir 42 ton.
Kontroll av bruttovikt BK74 för fordonståget
Axel 1-9: axelavstånd 3,50+1,37+1,38+4,00+1,30+5,00+1,30+1,30 = 19,15 meter.
Tillåten bruttovikt 71 ton enligt tabell. Summan av lastbilens och släpvagnens tillåtna bruttovikt 32
+42 = 74 ton. Tillåten bruttovikt enligt tabellen för hela fordonståget blir dock lägre eftersom
fordonstågets totala axelavstånd är 19,15 meter (det krävs minst 20,20 meter för att uppnå 74 ton).
Tillåten bruttovikt 71 ton.

Exempel 2: Samma fordonståg som i exempel 1 ovan, men istället är det ett kortare axelavstånd
mellan lastbilens sista axel och släpvagnens första axel.
Axelavstånden 3,50 – 1,37 – 1,38 – 3,85 – 1,30 – 5,0 - 1,30 – 1,30 = totalt 19,0 meter.
Kontroll av varje möjlig axelkombination (om avståndet mellan lastbil och släpvagn
understiger 4 meter)
Om det mellanliggande axelavståndet mellan lastbilen och släpvagnen i detta exempel understiger 4,0
meter måste en kontroll göras mot bruttoviktstabellen att vikten för varje möjlig kombination av axlar
inom fordonståget understiger högsta tillåtna bruttovikt för motsvarande avstånd mellan första och
sista axeln.
Axelkombination
Nr 1 (axel 1-4, lastbilen)
Nr 2 (axel 2-6)
Nr 3 (axel 5-9, släpvagnen)
Nr 4 (axel 1-6)
Nr 5 (axel 2-9)
Nr 6 (axel 1-9, fordonståget)

Axelavstånd (m)
6,25
7,90
8,90
11,40
15,50
19,15

Tillåten bruttovikt (ton)
32
38
42*
53
63
71

* Tillåten bruttovikt på släpvagnen blir dock 42 ton, eftersom summan av tillåtet boggitryck och
trippelaxeltryck (18+24=42 ton) är lägre än tillåten bruttovikt enligt tabellen.


Femaxliglastbil


Exempel på en femaxlig lastbil som skulle kunna väga 37 ton i bruttovikt enligt BK74-tabellen. Det
tillåtna boggitrycket fram är 20 ton och det tillåtna trippelaxeltrycket bak är 24 ton, men för att uppnå
44 tons bruttovikt krävs minst 9,0 meter mellan första och sista axeln.
Kontroll av bruttovikt för lastbilen BK74
Axel 1-5: axelavstånd 1,99+2,90+1,37+1,38 meter = 7,64 meter.
Tillåten bruttovikt 37 ton enligt tabell (summan av maximalt boggitryck på framaxlarna och
trippelaxeltrycket bak, 20 + 24 = 44 ton, blir mer än tillåten bruttovikt enligt tabell).
Tillåten bruttovikt 37 ton.
För BK1-väg är den tillåtna bruttovikten högst 32 ton för samma lastbil.



Bilaga V
Förteckning över broar markerade på kartorna
Godsvägnätet
Nr

Bronr

Konstruktionsnamn

1

1-112-1

Bro över gång- och cykelväg vid Lerkrogs- och Klensmedsvägen i Stockholm

2

1-189-1

Bro över Bergiusvägen vid Frescati

3

1-276-1

Bro över gång- och cykelväg Grönlandsgången vid Kymlinge

4

2-16-1

Bro över järnväg och allmän väg vid tpl Sörentorp i Solna

5

2-25-1

Bro över Igelbäcken vid Överjärva i Solna

6

2-74-1

Bro över gamla Norrtäljevägen vid Ålkistan i Solna

7

2-608-1

Bro över väg E4 i tpl Moraberg i Södertälje

8

2-634-1

Bro över av- och påfartsramper vid Knista tpl Häggvik

9

2-640-1

Bro över allmän väg ono Norslunda (tpl Märsta)

10

2-814-1

Bro över Smistavägen i tpl Kungens kurva (östra bron)

11

2-814-2

Bro över Smistavägen i tpl Kungens kurva (västra bron)

12

2-815-1

Bro över Smistavägen i tpl Kungens kurva

13

2-997-1

Bro över allmän väg vid tpl Vasa i Södertälje

14

2-1178-1

Bro över enskild väg vid tpl Brunna (södra bron)

15

2-1178-2

Bro över enskild väg vid tpl Brunna (norra bron)

16

2-1179-1

Bro över lokalväg och gång- och cykelväg 1.6 km n Kungsängens station

17

2-2030-8

Tpl Nyboda. Viadukt 2. Östra bron. Norrgående påfart från Västberga Allé
(viadukt 2 östra)

18

2-2031-1

Hägerstensviadukten. Bro över Hägerstensvägen i Tpl Nybohov

19

2-2037-1

Essingebron. Bro mellan Lilla och Stora Essingen. (östra bron)

20

2-2037-2

Essingebron. Bro mellan Lilla och Stora Essingen. (västra bron)

21

2-2042-3

Tpl Fredhäll. Bro (Viadukt 2) över väg 275 (Drottningholmsv.) samt under bro 22042-1 (Viadukt 1) på södergående påfartsramp

22

2-2042-4

Tpl Fredhäll. Bro (Viadukt 3) över väg 275 (Drottningholmsv.) på norra
avfartsrampen mot Lindhagensplan

23

3-83-1

Bro över Mälaren vid Hjulsta

24

3-295-1

Bro över Sävjaån so Berga i Uppsala (östra bron)

25

3-295-2

Bro över Sävjaån so Berga i Uppsala (västra bron)

26

3-412-1

Bro över allmän väg vid tpl Mehedeby

27

4-12-1

Bro över Mälaren vid Kvicksund

4-269-1

Bro över järnväg och allmän väg Blommenhovsväg. vid Nyköpings c-stn (södra
bron)

29

4-269-2

Bro över järnväg och allmän väg Blommenhovsväg. vid Nyköpings c-stn (norra
bron)

30

4-270-1

Bro över Nyköpingsån i Nyköping (södra bron)

31

4-270-2

Bro över Nyköpingsån i Nyköping (norra bron)

32

4-554-1

Bro över allmän väg vid Elsundsplan

33

5-531-1

Bro över allmän väg, rampväg och järnväg vid trafikplats Björnsnäs, östra bron

34

5-531-2

Bro över allmän väg, rampväg och järnväg vid trafikplats Björnsnäs, västra bron

35

5-686-1

Bro över väg vid trafikplats Malmslätt i Linköping

36

6-634-1

Bro över europaväg i trafikplats Vättersmålen

37

6-680-1

Bro över kommunal väg i trafikplats Huskvarna Norra i Huskvarna

38

6-695-1

Bro över allmän väg i trafikplats Ljungarum i Jönköping

39

6-707-1

Bro över allmän väg 0,8 km S Lockebo, östra bron

40

6-707-2

Bro över allmän väg 0,8 km S Lockebo, västra bron

41

12-471-1

Bro över Åkarpsbäcken, järnväg och allmän väg sv Åkarps station tpl Alnarp
(östra bron)

42

12-471-2

Bro över Åkarpsbäcken, järnväg och allmän väg sv Åkarps station tpl Alnarp
(västra bron)

43

12-625-1

Bro över väg vid tpl Kropp i Helsingborg (södra bron)

44

12-779-1

Bro över allmän väg vid tpl Kropp

45

12-780-1

Bro över allmän väg vid tpl Kropp

46

13-417-1

Bro över allmän väg vid tpl Sperlingsholm

47

13-576-1

Bro över allmän väg vid tpl Värö (östra bron)

48

13-576-2

Bro över allmän väg vid tpl Värö (västra bron)

49

13-584-1

Bro över allmän väg vid tpl Frillesås (östra bron)

50

13-584-2

Bro över allmän väg vid tpl Frillesås (västra bron)

51

14-545-1

Bro över allmän väg på rampväg i Brunnsbomotet i Göteborg

28

52

14-656-3

Olskroksmotet. Bro över rampv E6S mot E20 0,2 km ONO Skansen Lejonet i
GBG på rampv från E20 mot Odinsplatsen

53

14-656-5

Olskroksmotet. Bro över väg E6, 0,2 km O Skansen Lejonet i Göteborg på
rampväg från E6 syd mot E20

54

14-656-4

Olskroksmotet. Bro över väg E6 0,3 km ONO Skansen Lejonet i Göteborg på
rampväg, Riddaregatan

55

14-658-1

Ringömotet. Bro över järnväg och E6/rampväg (påfart mot Kungälv) i Göteborg

56

14-670-1

Bro över Nordre älv 1 km v Kungälvs kyrka i Kungälv

57

14-674-1

Bro över allmän väg vid Jordfallsmotet i Göteborg (östra bron)

58

14-674-2

Bro över allmän väg vid Jordfallsmotet i Göteborg (västra bron)

59

14-698-1

Bro över Örgrytevägen vid Örgryte gamla k:a i Göteborg

60

14-722-1

Bro över Lundbyån vid Bråland

61

14-742-6

Kungstensmotet. Bro mellan 14-742-1 och 14-742-2 på rampväg mellan
Rödastensmotet - Högsboleden.

62

14-826-1

Bro över Almedalsvägen, järnväg och väg i Göteborg (norra bron)

63

14-826-2

Bro över Almedalsvägen, järnväg och väg i Göteborg (påfartsramp mot Malmö)

64

14-832-2

Torpamotet. Bro över väg E20 på avfartsramp från väg E20 mot Östra sjukhuset.
Monolit T2. V:a bron

65

14-832-4

Torpamotet. Bro över väg E20 på påfartsramp från väg E20 från Östra
sjukhuset. Monolit T4. Ö:a bron

66

14-833-1

Fränstorpsmotet. Bro för norra påfartsramp vid Fränstorpsmotet i Göteborg.
(Monolit F1)

67

14-833-2

Fränstorpsmotet. Bro över väg E20 på påfartsramp till väg E20 mot Göteborg

68

14-1010-1

Bro över rampväg och gång- och cykelväg vid Åbromotet i Mölndal

69

14-1021-1

Bro över allmän väg i Sankt Sigfridsgatan i Göteborg

70

15-803-1

Bro över Mariedalsgat. Bryggaregat. vid tpl Annelund i Borås (bro över 41/27)

71

16-32-1

Bro över Hovaån vid Tivedsbrona (Hobron)

72

16-599-1

Bro över allmän väg 2 km sv Skara domkyrka

73

17-168-1

Bro över Slottsbrosundet vid Slottsbron

74

17-219-1

Bro över kanal, v Töcksmarks kyrka

75

18-55-1

Bro över Laxån (norra bron) vid Laxå herrgård

76

18-57-1

Bro över Svartån 1.4 km v Klockartorpet i Laxå

77

18-207-1

Bro över allmän väg och järnväg vid tpl Odlingen i Karlskoga

78

18-590-1

Bro över Svartån, n Ånsta i Örebro

79

18-599-1

Bro över allmän väg vid tpl Norrplan i Örebro

80

19-10-1

81

19-599-1

Bro över Arbogaån samt gång- och cykelväg vid Marieborg i Arboga

82

21-729-1

Bro över Gavleån vid Lexe i Gävle (östra bron)

83

21-729-2

Bro över Gavleån vid Lexe i Gävle (västra bron)

84

22-55-1

Bro över Gide älv n Gideåbacka

85

22-1010-1

Bro över allmän väg (Bondsjöleden) i Härnösand

86

22-1045-1

Bro över allmän väg västra lokalvägen v Solbacka

87

24-1213-1

Bro över Skellefte älv vid å Viktoriaesplanaden i Skellefteå

88

24-1216-1

Bro över Öre älv n Håknäs

89

24-1217-1

Bro över Hörneån (norra bron) vid Hörnefors gamla kyrka

90

25-32-1

Bro över Kalix älv vid Kalix

91

25-33-1

Bro över Pite älv (Bergsvikssundet) vid Bergsviken i Piteå

92

25-132-1

Bro över Moskajoki (Kivijoki) 1 km s Skaulo

93

25-133-1

Bro över Kalix älv vid Lappesuando i Kiruna

94

25-1346-1

Bro över väg 373 vid tpl Bergsviken i Piteå

95

25-1390-1

Bro över väg E4 1,5 km V Vånafjärden (Tpl Lampen)

96

25-1466-1

Bro över industrispår och Thulegatan i Kiruna å Lombololeden

Bro över Hjälmare kanal vid Gravudden i Arboga

Västernorrlands län
Nr

Bronr

Konstruktionsnamn

1

22-23-1

Bro över Indalsälven vid Bergeforsen

2

22-33-1

Bro över Mörtsjöns utlopp vid Utansjö i Härnösan

3

22-36-1

Bro över järnväg vid Lunde i Kramfors

4

22-57-1

Bro över Dalsbäcken vid Godmersta

5

22-61-1

Bro över Selångerån (Holmbron) no Selångers kyrka

6

22-68-1

Bro över Gimån vid Torpshammar

7

22-86-1

Bro över Gillån 2 km o Överturingen

8

22-87-1

Bro över Länsterån 3 km no Överturingen

9

22-90-1

Bro över Säterån vid Säter

10

22-108-1

Bro över Faxälven vid Helgums station

11

22-113-1

Bro över Fjällsjöälven vid Nordantjäl

12

22-137-1

Bro över Orrsjöåns östra gren vid Västerrå

13

22-171-1

Bro över Lövsjösjöns utlopp,Snippebäcken vid By

14

22-172-1

Bro över Lövsjösjön, s Butsjöböle

15

22-181-1

Bro över Ångermanälven vid Ådalsliden (Nämforsen)

16

22-233-1

Bro över Västanåån vid Västanå (norra bron)

17

22-237-1

Bro över Stångomån vid Ovansjö

18

22-244-1

Bro över Ljungans, norra gren, vid Ånge

19

22-250-1

Bro över Roggån vid Västervallsta

20

22-265-1

Bro över Ljungan vid Stöde

21

22-286-1

Bro över Ljungan vid Johannisberg

22

22-295-1

Bro över Ljungan vid Ensillre

23

22-302-1

Bro över Getterån vid Gammelbodarna

24

22-314-1

Bro över Lillån Hemgravsån vid Kåskå

25

22-327-1

Bro över Börkelsån vid Säter

26

22-332-1

Bro över Indalsälven vid Liden

27

22-351-1

Bro över den s.k. Fuskängsån vid Slättmon

28

22-355-1

Bro över Ljustorpsån s Sanna

29

22-358-1

Bro över Backåsån vid Backås

30

22-369-1

Bro över Rotsjöån vid Roten (västra bron) i Härnösand

31

22-370-1

Bro över Rotsjöån vid Roten (östra bron) i Härnösand

32

22-383-1

Bro över järnväg vid Solum i Härnösand

33

22-384-1

Bro över Åmsån vid Furuhult i Härnösand

34

22-393-1

Bro över Saltsjöns utlopp, Henriksdalsån vid Eriksfors

35

22-401-1

Bro över Sörgällstaån vid Sörgällsta

36

22-430-1

Bro över Nylandsån, Landsjöån vid Brunnsnyland i Örnsköldsvik

37

22-437-1

Bro över Gide älv vid Västanå

38

22-467-1

Bro över järnväg n Gottne

39

22-468-1

Bro över järnväg vid Björnsjö

40

22-470-1

Bro över Hädanbergsån 2.5 km sv Hädanberg

41

22-493-1

Bro över Stavtjärns utlopp vid Degersjö

42

22-505-1

Bro över Sunnerstaån vid Sunnersta

43

22-509-1

Bro över Ångermanälven vid Edsforsen

44

22-514-1

Bro över Sjöbäcken vid Östansjö

45

22-536-1

Bro över Kyrkviksundet vid Björknäs i Kramfors

46

22-557-1

Bro över Dämstaån vid Lo (västra bron)

47

22-562-1

Bro över Björkån vid Björksjöns sydspets

48

22-563-1

Bro över Björkån vid 1 km s Mobränna

49

22-564-1

Bro över Björkån vid Åkvistland

50

22-567-1

Bro över Faxälven vid Österås i Sollefteå

51

22-599-1

Bro över Ledingsån v Gransjö

52

22-602-1

Bro över Gideån vid Gideåberg

53

22-607-1

Bro över Edslan 3.4 km sv Edsele k:a

54

22-669-1

Bro över Alnösundet (Alnöbron) vid Alvik i Sundsvall

55

22-675-1

Bro över Indalsälven vid Järkvissle

56

22-683-1

Bro över Indalsälven Sörån vid Lövudden

57

22-686-1

Bro över Husån s Godmark

58

22-730-1

Bro över Juvanån n Lövnäset

59

22-745-1

Bro över tilloppskanal vid Imnäs

60

22-814-1

Bro över Ångermanälven vid Laseleforsen

61

22-837-1

Bro över Faxälven vid Nässjöforsen

62

22-1481-1

Bro över Torringsån sv Ortsjön

Broar med bärighetsklass 2
63

22-3-1

Bro över Ångermanälvens huvudgren vid Sandö i Kramfors

64

22-13-1

Bro över ravin 2 km no Sandö

65

22-38-1

Bro över Gålån 2 km no Sandö i (södra bron)

66

22-70-1

Bro över Getterån vid Getteråns hållplats

67

22-238-1

Bro över Stångomån vid Njurunda station

68

22-243-1

Bro över Ljungan vid Viforsen

69

22-284-1

Bro över Ljungan vid Byforsen

70

22-312-1

Bro över järnväg v Boda

71

22-419-1

Bro över Billsjöns utlopp,Snippebäcken vid Lövsjö

72

22-421-1

Bro över Lunneån, Strömsundsån, sv Ström i Örnsköldsvik

73

22-477-1

Bro över Moälven vid Mellansel

74

22-498-1

Bro över järnväg vid Lännäs

75

22-560-1

Bro över Dämstasjön vid Sjö

76

22-577-1

Bro över Ångermanälven vid Eds k:a

77

22-578-1

Bro över Ångermanälven vid Resele

78

22-1242-1

Bro över bäck vid Utanö på Hemsön

79

22-1244-1

Bro över Skabäcken 1 km n Ramsås

80

22-1249-1

Bro över bäck vid Bölen 3 km v Östby

81

22-1271-1

Bro över Nässebäcken 3,5 km o Långsele

82

22-1301-1

Bro över Valån 3.5 km no Grundtjärn

83

22-1370-1

Bro över bäck vid Galasjö

84

22-1372-1

Bro över Nordviksbäcken 4.5 km s Skorped

85

22-1388-1

Bro över bäck vid Byviken

86

22-1399-1

Bro över bäck vid Grönäs 1 km no Överhörnäs

87

22-1503-1

Bro över Kivans utlopp vid Källåsen v Njurunda

Broar med bärighetsklass 3 eller lägre



88

22-271-1

Bro över Ljungan vid Viskan

89

22-277-1

Bro över Ljungan vid Torpshammar

90

22-436-1

Bro över Gide älv vid Gideåbruk

91

22-552-1

Bro över Lesjöns utlopp, Edsån vid Ed

92

22-891-1

Bro över Ljustorpsån (östra bron) vid Stavreviken

93

22-983-1

Bro över Sättnaån n Olofsfors i Sundsvall

94

22-1102-1

Bro över Nylandsbäcken vid Ramsele

95

22-1272-1

Bro över Silvermyrbäcken 10 km no Edsele

96

22-1299-1

Bro över bäck i Krånge

97

22-1362-1

Bro över bäck vid Suringesbäcken 3.5 km no Indal

98

22-1391-1

Bro över bäck vid Leding

BilagaVI
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