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Vision – Mål - Status

• Visionen är att upplåta hela BK1-vägnätet för 

BK4 i framtiden

• 70 – 80 procent av de viktigaste statliga vägarna 

är öppna för BK4 2029

• Samverkan och dialog med näringsliv och 

kommuner för att få ut så stora nyttor som möjligt

• Fortsatt analys och kunskapsinhämtning, 

erfarenheter måste tas tillvara för ett snabbt 

genomförande
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Under 2019 öppnar fler delar av vägnätet för 74 

tons lastbilar

• 2018 öppnade 11.800 km statlig väg

• Sammantaget tillkommer ca 400-450 mil BK4-väg under året

• Norrbotten och Västerbotten först ut 1 april 2019

• Övriga delar av landet kommer att följa

– Vissa delar 1 juli

– Resterande planeras till hösten

• ca 16 procent av det statliga vägnätet är BK4-vägar 2019
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Vart är vi nu

• De enklaste frukterna är

plockade – öppna utan åtgärd

• Nuvarande vägnät uppgår till 

ca 35 % av målsättning 2029

• Vi behöver utveckla vägnätet 

med strax över 5 % per år om

vi ska lyckas nå den höga nivån

Status 2019 - Strategiskt vägnät tyngre transporter

km Procent Prognos 2019

BK4 3324 27 -

BK4 _DM 9070 73 -

Totalt 12394 21,6 26-28

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Procent - BK4



5

Framåt

• Fördjupad analys för att se om fler sträckor kan upplåtas i landet, då 

det hela tiden händer saker på brosidan

• Strategi för successiv upplåtelse av fler vägar för BK4 –satsning på 

10 miljarder i nationella planen för transportsystemet

• Större åtgärder kommer framgå av genomförandeplanen, dvs 

beskrivning av framtida åtgärder och dess konsekvenser

• Tätare dialog med näringslivet och kommuner för att få ut så stor 

samhällsnytta som möjligt av bärighetssatsningarna
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Vad kan Trafikverket bidra med för att underlätta 

det kommunala upplåtandet

• Informera om framtida planer och ha en dialog kring framtida planer 

för vägnät i ett tidigt skede

– Via befintliga forum/möten, exempelvis via nätverk för 

samhällsplanerare eller liknande

– Via inbjudan till bärighetsgrupper för berörda kommuner

– Via SKL som når ut till samtliga Sveriges kommuner

– Via andra kanaler såsom konferensdeltagande informationsmaterial, 

m.m.

• Bidra med kunskapsöverföring när det gäller hur vägnätet påverkas 

av BK4, inklusive tips kring vad som man ska se upp med

• Bidra med kunskap om hur Trafikverket bedömer bärigheten på 

vägnätet (principer/metodik)  
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Information dubbelmontage
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Budskap – Sammanfattning av litteraturstudier

• Ökad spår- och sprickbildning av singelmonterade hjul jämfört med 

dubbelmonterade hjul 

• Skillnader beroende på typ av vägkonstruktion.

– Tunna beläggningar påverkas mer av däckens egenskaper.

• Frågan om singel- och parmontage viktig med tanke på 

deformationer i övre lagren – både bundna och obundna.

• Däcksbredd ingen enskilt avgörande faktor. Mer komplicerat.

– Kontakttryckets fördelning på ytan viktig.

– Påkänningar i olika riktningar ger upphov till olika skador. Vägar olika 

känsliga för olika typer av skador. 
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Rapporter

Däck

• Roadscanners 2015 – Finska erfarenheter av 76 ton och 

utvärdering av effekter av däckskonfigurationer på 

vägnedbrytning.

• KTH 2015 – Effekt av däckskonfiguration på nedbrytning av 

bitumenbundna lager.

• VTI 2015 – State-of-the-art om effekter av däck på vägars 

nedbrytning.

• Trafikverket 2016 – Sammanfattning av kunskapsläget

• Trafikverket 2017 – Konsekvenser av olika däckskonfigurationer 

(beräkningar)

• VTI undersöker däck i HVS
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Vägnätet utbyggnadstakt

≈ 5 % av vägnätet är dimensionerat för 60 ton eller mer

≈ 20 % av vägnätet är dimensionerat för 40 ton eller mer   

Ansvarsfullt upplåtande
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Strax under 800

(BK1) broar

behöver åtgärdas

och 10% 

av vägnätet 
behöver förstärkas

Ansvarsfullt upplåtande
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Villkor – dubbelmonterade hjul

Trafikverkets villkor för fordon eller fordonståg på väg med 

bärighetsklass 4

• Motordrivna fordon med en bruttovikt som överstiger 32 ton ska ha 

minst en drivande axel som är försedd med dubbelmonterade hjul 

och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller att drivaxlarna är 

försedda med dubbelmonterade hjul och vikten inte överskrider 9.5 

ton på någon av axlarna. 

• För fordonståg gäller dessutom att om bruttovikten överstiger 64 ton 

ska minst 65 procent av släpvagnens eller släpvagnarnas 

sammanlagda bruttovikt belasta axlar försedda med 

dubbelmonterade hjul.

Fordon som är registrerade i vägtrafikregistret senast den 31 december 

2018 undantas från villkoren.
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Villkor på dubbelmontage

• Trafikverket har ställt villkor på dubbelmontage på vägar med sämre 

vägkonstruktioner och/eller har tunna beläggningar, där det bedöms 

som samhällsekonomiskt motiverat

• Högtrafikerade vägar har till stor del en bättre vägkonstruktion och har 

tjockare beläggningar – Samhällsekonomiskt att inte ha villkor på 

dubbelmontage

Status 2019 - Strategiskt vägnät tyngre transporterkm
Procent Prognos 2019

BK4
3324

27
-

BK4 _DM 9070
73

-
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Pågående forskning
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Hur påverkar införande av BK4 våra vägar?

• Högtrafikerade vägar, troligen inget problem

– Förhållandevis liten andel 74-tonnare

– Ganska välbyggda vägar

• Lågtrafikerade vägar, antagligen problem

– Svaga, tunna överbyggnader kommer påverkas

– Risk för uppbyggnad av spänningar och porvattentryck ökar

– Kommer sannolikt att bli effekter på många sträckor

• Vad gör Trafikverket

– Sammanställa kunskap om påverkan av olika däckkonfigurationer

– Utreda påverkan på nedbrytning och dimensioneringsregler

– Titta djupare på vad som kan hända i ”obyggda” vägar
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Pågående forskning

• HCT-program

• (Closer)
• “The program aims to 

create conditions for 
introduction of HCT in a 
designated part of the 

Swedish road network in 
describing and developing 

problem scenarios, 
development needs, 

possible solutions and also 
test and demonstrate 

these”

• Forskningsprojekt i ett 
område i norra 

Sverige – syftar till att 
se vad som händer i 

verkligeheten

• Studerar mäter upp 
vägens egenskaper

• Instrumenterar vägen

• Följer utvecklingen

• Analyserar och 
utvärderar
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Projektet ska leverera följande

1. Öka kunskapen om hur vägnätet påverkas vid införande av 74-

tonstransporter. 

2. Öka kunskapen om effektsamband mellan tung rörlig last klimat, jordart, 

vägkonstruktion och vägnedbrytning.

3. Utveckla en ny metod för vägdimensionering och skatta vägars 

nedbrytningstakt. 

4. Kunskap om hur fler trippelaxlar och tätare axelöverfarter påverkar på 

djupet i vägkroppen, på klent byggda vägar. 

5. Förståelse för kostnad och nytta av trafik med tyngre laster.

6. En gemensam kunskapsplattform kring effekterna vid en implementering 

av tyngre fordon på det statliga vägnätet. 
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Tack för visat intresse


