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Förord 
 
Denna rapport redovisar en förstudie som genomförts i syfte att belysa nuvarande hantering 
av tjälrestriktioner inom Vägverket, utforma ett förslag till en verksgemensam 
metodbeskrivning och föreslå en fortsatt verksamhet inom området för att komma tillrätta 
med identifierade problem och utvecklingsbehov. 
 
Förstudien har utförts vid Högskolan Dalarna inom Centrum för Drift och Underhåll av 
Infrastrukturen, CDU, med finansiering från Vägverket. 
 
En referensgrupp har etablerats för att följa och styra arbetet inom projektet. Referensgruppen 
har bestått av följande medlemmar: 
 
Håkan Westerlund, KTH CDU 
Ulf Isacsson, KTH Vägteknik 
Jaro Potucek, kontaktperson, VV Stev 
Ulf Nygårds, VV Siti 
Arne Lindeberg, VV Stei  
Catherine Pers, VV Svd 
Tommy Markström, VV VN 
Arne Pettersson, VV VVÄ 
Christer Lantz, VV VM 
Owen Eriksson, HDa Informatik 
Rolf Magnusson, HDa Vägteknik 
 
Ett varmt tack framförs till Vägverket och CDU för finansiellt och administrativt stöd samt till 
deltagare i referensgruppen och medarbetare vid Vägverket och andra organisationer för 
värdefulla upplysningar och synpunkter.  
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Sammanfattning 
Denna rapport redovisar en förstudie som genomförts i syfte att belysa nuvarande hantering 
av tjälrestriktioner inom Vägverket, utforma ett förslag till en verksgemensam 
metodbeskrivning och föreslå en fortsatt verksamhet inom området för att komma tillrätta 
med identifierade problem och utvecklingsbehov. 
 
Syftet med denna förstudie är att: 
 
� Inventera nuvarande hantering av tjälrestriktioner vid Vägverkets regionala enheter. 

� Utarbeta en metodbeskrivning med uppföljningsrutiner, som i rimlig utsträckning tar 
hänsyn till regionernas olika förutsättningar. 

� Redogöra för överväganden bakom lagda förslag i metodbeskrivningen och dokumentera 
utgångspunkter. 

� Beskriva nödvändiga förändringar i berörda IT-system 

� Ge förslag till en arbetsgång för implementering av metoden i regionerna 

� Utarbeta ett förslag till fortsatt arbete med tjälrestriktioner med en grov beskrivning av 
kostnader och nytta.  

� Definiera och förtydliga begreppet tjälrestriktioner och andra betydelsefulla begrepp av 
betydelse för området. 

� Göra en grov sammanställning av näringslivets önskemål huvudsakligen genom studier av 
tidigare utredningar. 

Arbetet har genomförts genom intervjuer med ansvariga för verksamheten vid Vägverkets 
regioner och vid Vägverkets huvudkontor. IT-frågor har diskuterats med förvaltare av olika 
system och med ansvariga för utvecklingsprojekt i anslutning till området. Under arbetet har 
ett antal dokument insamlats och studerats.  

Resultatet av arbetet redovisas under rubriker som anknyter till ovanstående punkter och i 
bilagor.  
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Bakgrund 
Varje vår införs bärighetsrestriktioner på det allmänna svenska vägnätet. Restriktionerna 
införs för att inte oacceptabla skador ska uppstå under tjällossningen, med sämre farbarhet 
under hela året som följd. Dessa restriktioner drabbar främst lågtrafikerade vägar i glesbygd, 
till men för boende och näringsliv i dessa regioner. Skogsnäringen drabbas exempelvis hårt av 
dessa restriktioner. Det finns uppgifter om att restriktionerna kostar skogsbolagen 700 - 900 
miljoner kr per år, (VV Publ. 2003:99, SkogForsk 1999). 
 
Näringslivet kräver att Vägverket minskar omfattningen av tjälrestriktioner och förespråkar 
ökade underhållsanslag för att täcka väghållningens merkostnader till följd av detta. 
Statsmakterna kräver att Vägverket använder tjälrestriktioner för att skydda vägnätet mot 
orimlig nedbrytning och avvisar ökade underhållsanslag. Medborgarna kräver belagda vägar 
och att Vägverket använder tjälrestriktioner för att de inte ska bli sönderkörda. Vägverket 
måste hitta en lämplig balans mellan dessa motstridiga krav. Vägverket har ambitioner att 
minska restriktionerna så långt det går utan att transportkvaliteten långsiktigt äventyras. 
 
Sommaren 2005 fattade Vägverkets generaldirektör beslut om en ny grov rutin för 
hanteringen av tjälrestriktioner. Denna rutin bör konkretiseras genom utarbetande av en 
verksgemensam metodbeskrivning med tillhörande uppföljningsrutiner.  Som underlag för 
metodbeskrivningen behövs en kartläggning av nuvarande hantering av tjälrestriktioner i olika 
regioner med belysning av de problem och brister som finns och ett klarläggande av kostnader 
och inverkan på näringsliv och andra samhällsfunktioner. När metoden färdigställts krävs 
insatser för att implementera metoden, utvärdera uppnådda resultat, rätta till avslöjade brister 
samt i övrigt finslipa metoden.  
 
Den snabba utvecklingen av ny teknik bör utnyttjas för att effektivisera hanteringen av 
tjälrestriktioner. Sensorer för mätning av egenskaper i vägkonstruktionen utvecklas 
kontinuerligt. Regionerna har t.ex. anskaffat ett antal tjälgränsmätare som kan användas för att 
bedöma vägarnas bärförmåga i tjällossningstider. Väderinformationssystem och 
väderprognoser förbättras ständigt. Informationsteknikens utveckling möjliggör en snabb och 
effektiv insamling, bearbetning och spridning av information. Fordonen utvecklas och förses 
med sensorer och utrustning för vägning och mätning av exempelvis ringtryck.  
 
Högskolan Dalarna har av Vägverket beviljats medel under år 2006 för att i en förstudie 
kartlägga nuvarande hantering av tjälrestriktioner och föreslå en nationellt enhetlig metodik 
för hantering av dessa. Föreliggande rapport redovisar resultatet av denna förstudie. 

Syfte och avgränsningar 
Syftet med denna förstudie är att: 
 
� Inventera nuvarande hantering av tjälrestriktioner vid Vägverkets regionala enheter. 

� Utarbeta en metodbeskrivning med uppföljningsrutiner, som i rimlig utsträckning tar 
hänsyn till regionernas olika förutsättningar. 

� Redogöra för överväganden bakom lagda förslag i metodbeskrivningen och dokumentera 
utgångspunkter. 

� Beskriva nödvändiga förändringar i berörda IT-system 

� Ge förslag till en arbetsgång för implementering av metoden i regionerna 
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� Utarbeta ett förslag till fortsatt arbete med tjälrestriktioner med en grov beskrivning av 
kostnader och nytta.  

� Definiera och förtydliga begreppet tjälrestriktioner och andra betydelsefulla begrepp av 
betydelse för området. 

� Göra en grov sammanställning av näringslivets önskemål huvudsakligen genom studier av 
tidigare utredningar. 

Studien är begränsad till Vägverkets verksamhet och berör huvudsakligen det allmänna 
statliga vägnätet.  

Metodik 
Arbetet inleddes med intervjuer av tjälsamordnare och representanter för driftledare i de fem 
regioner som har ett vägnät, där normalt en hel del restriktioner för trafik i anslutning till 
tjällossningsperioden måste införas. Dessa intervjuer kompletterades med ytterligare 
intervjuer efter hand som problemområdena måste belysas ytterligare. En mängd dokument 
samlades in som komplement till intervjuerna. Flertalet av dessa var sådana som utpekats som 
väsentliga och intressanta under intervjuerna t.ex. rapporter om olika undersökningar, 
rutinbeskrivningar, mallar för beslut samt listningar och kartor över vägnät av olika slag. 
Arbetet sammanställdes till en beskrivning av nuvarande hantering av tjälrestriktioner och 
presenterades i referensgruppen för synpunkter.  
 
På samma sätt intervjuades personer, som är utsedda till förvaltare av olika 
informationssystem på Vägverket eller på annat sätt ansvariga för information som berör 
tjälrestriktioner i syfte att belysa behov av förbättringar i nuvarande IT-system. 
 
Det insamlade materialet utgjorde underlaget vid utarbetandet av ett första förslag till en 
metodbeskrivning med motiveringar till de ställningstaganden som gjorts. Materialet 
analyserades också för att identifiera de problem som kan uppstå i samband med hanteringen 
av tjälrestriktioner. 
 
Näringslivets synpunkter samlades endast in genom att relativt översiktligt gå igenom tidigare 
insamlad information.  
 
Förslaget till aktiviteter för att implementera den nya metoden arbetades i huvudsak fram 
genom diskussioner i referensgruppen och med den kontaktperson vid Vägverket som utsetts 
av för projektet. 
 
Arbetet med att utforma ett förslag till fortsatt arbete har i huvudsak genomförts inom ramen 
för utarbetandet av forskningsprogrammet för år 2007 vid det virtuella FUD-centrat, Road 
Technology, vid VTI. I detta arbeta har också Luleå Tekniska universitet och Göteborgs 
universitet deltagit. 

Nuvarande hantering av tjälrestriktioner 
Som utgångspunkt för arbetet med att ta fram en metodbeskrivning för hanteringen av 
tjälrestriktioner genomfördes intervjuer med fem av Vägverkets regioner, VN, VM, VMN, 
VSÖ och VVÄ. Omfattningen av tjälrestriktioner i VSK och VST är relativt liten. Den 
bedömningen gjordes att de intervjuer som genomfördes i övriga regioner också skulle vara 
tillräckliga för att i ett första skede ändå ge en någorlunda heltäckande bild av hanteringen och 
problematiken. Syftet var framför allt att ta reda på hur regionerna arbetar idag, deras 
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respektive särart, identifiera problem och goda rutiner samt även i övrigt fånga upp 
synpunkter på hanteringen av tjälrestriktioner. 
 
Intervjuerna genomfördes som kvalitativa semistrukturerade intervjuer. De intervjuade bestod 
av den tjälsamordnare som utsetts i varje region samt i regel också av en eller flera driftledare. 
Ett frågeformulär utarbetades efter den första intervjun och skickades sedan ut i förväg till de 
intervjuade, för att de skulle ha möjlighet att förbereda sig. Genom att frågorna hade 
karaktären av öppna frågor genomfördes intervjuerna i form av diskussioner, med något 
varierande innehåll och inriktning i de olika regionerna beroende på de svar som erhölls. 
 
Den första intervjun hölls 2006-05-22 med VM på ett möte i Bollnäs. Deltagare på mötet var 
Christer Lantz, tjälsamordnare samt driftingenjör och teamledare trafikantservice, Bo 
Skogvik, driftledare/teamledare DoU Dalarna och Gävleborg samt Bertil Nenzen, 
driftledare/teamledare DoU i Y och Z län. 
 
Eftersom VM utgjort ”mall” för den nya policyn som GD beslutat, var syftet med detta första 
möte att ta reda på hur man arbetar i regionen och få en första övergripande bild av rutiner 
och arbetssätt i Vägverket när det gäller hanteringen av tjälrestriktioner.  
 
Utifrån intervjun med VM skapades därefter den frågemall som användes i de efterföljande 
intervjuerna. Se bilaga 1.  
 
Den andra intervjun gjordes med Krister Ydrevik i VSÖ på kontoret i Linköping 2006-08-17. 
Krister är tjälsamordnare i VSÖ och ansvarig för rutinen kring tjälrestriktioner. Tillfälle gavs 
också att prata med Jörgen Gustafsson, driftledare VSÖ. 
  
Från VSÖ lämnades följande dokumentation: 

- VSÖ:s rutin för tjälrestriktioner (Bärighetsrestriktioner (modell VSÖ), Dnr DR30-A). 
- Ett exempel på utformningen av föreskrifter om bärighetsrestriktioner som avser flera 

vägar i samma beslut. 
- En lista med CTI-vägar 
- En karta som visar vägar med risk för bärighetsrestriktioner. 

 
Arne Pettersson i VVÄ intervjuades 2006-09-12. Arne är samordnare för driftverksamheten i 
regionen. Efter intervjun fick även Mikael Johansson i VVÄ möjlighet att ta del av 
möteanteckningarna och lämna sina synpunkter. Kompletterande information har också 
inhämtats från Yvette Klang på TIC samt Rolf Löfvenholm, driftledare.  
 
Ett flertal dokument erhölls från VVÄ: 

- Beslut av regionchefen om vilka vägar som kan bli aktuella för tjälrestriktioner 
- Beslut av regionchefen om tillkommande vägar som kan bli aktuella för restriktioner. 
- Beslut om nedsättning av tillåten trafikbelastning utfärdat av TIC 
- Pressinformation våren 2006 
- Utdrag ur FSB Drift för år 2007 om driftentreprenörens åtagande 
- Utdrag ur revisionsrapport från internrevisionen gällande hantering av tjälrestriktioner 

samt VVÄ:s åtgärdsprogram som svar på denna rapport 
- Rutinbeskrivning för inrapportering och hantering av restriktioner i TFR 
- PM med synpunkter på rutinbeskrivning TFR från Dainis Ciparsons, trafikingenjör 
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Den 20 september 2006 genomfördes en telefonintervju med Tommy Markström, driftledare i 
VN, och den 21 september 2006 med Mattias Broberg, driftledare, samt Stefan Knutsson, 
TIC-samordnare i VMN. 
 
Nedanstående dokument från VMN kompletterade intervjun: 

- Rutinbeskrivning för inrapportering och hantering av restriktioner i TFR 
- Utdrag ur FSB Drift 
- Delegering till TIC av rätten att fatta beslut om tjälrestriktioner 
- Lista på CTI-vägar 
- Liggare över beviljade dispenser 
- Utdrag ur länskungörelsen 
- Information som skickats från regionen till driftentreprenörerna i början av 2006 

 
Efter genomförda intervjuer skickades mötesanteckningar till mötesdeltagare för synpunkter 
och med önskemål om att samråd skulle ske med andra berörda personer för att en samlad 
bild av regionens syn på tjälrestriktioner skulle erhållas. Efter att kompletterande synpunkter 
från regionerna infogats i mötesanteckningarna har en sammanställning skett av vad som 
framkommit i samtliga intervjuade regioner. Se Bilaga 6. Dessutom har de problem som 
identifierades under intervjuerna sammanställts i en problemlista. Se Bilaga 2. Bilagan 
innehåller också listor på de mål och styrkor i verksamheten som identifierades under 
intervjuerna. 

Omfattning av tjälrestriktioner vid Vägverket regioner 
Sedan början av 1990-talet har omfattningen av tjälrestriktioner regelbundet följts upp vid 
Vägverkets regionala enheter. Redovisning har skett av längden på det vägnät som varit 
föremål för skyltade restriktioner, mätt i km väg. Dessutom beräknas den tid som varje 
vägsträcka varit föremål för restriktioner multiplicerat med sträckans längd. En summering av 
detta gör sedan för vägarna i varje region så att omfattningen av restriktioner mätt i dygnskm 
erhålls. Omfattningen på tjälrestriktionernas mätt på detta sätt under åren 1992 till 2006 
framgår av Bilaga 5. I bilagan redovisas detta dels för alla regioner, dels separat för Region 
Mitt, som i mitten på 1990-talet införde det system som nu är grund för den beslutade nya 
rutinen för hantering av tjälrestriktioner. 
 
Av bilagan framgår att den väglängd som varit föremål för restriktioner minskade kraftigt i 
Region Mitt, när den nya rutinen för hantering av restriktioner infördes där i mitten på 1990-
talet. Våren 2006 ökade väglängden med restriktioner något för hela landet. Den minskade i 
skogslänen och ökade något i övriga län. Minskningen är störts i Region Norr och kan 
förmodligen knytas till den nya rutinen för hantering av restriktioner.  
 
Vintern 2005/06 var i jämförelse med de senaste åren relativt sträng. Detta kan också vara en 
orsak till att tjälsäsongen inte riktigt såg ut som tidigare år. Den kallare vintern kan ha orsakat 
mer tjäle än vanligt i vissa sydligare regioner och därmed mer behov av restriktioner och 
därmed motverkat de ambitioner som finns att minska de skyltade tjälrestriktionerna.  

Metodbeskrivning  
Med ledning av föreskrifter som berör nedsättning i tillåten belastning i samband med 
tjällossning, beslut om hantering av tjälrestriktioner, den nuvarande hanteringen av 
tjälrestriktioner inom Vägverkets regioner, diskussioner med förvaltare av berörda IT-system 
och granskning av insamlade dokument, har ett förslag till ny metodbeskrivning utarbetats. Se 
Bilaga 3. 
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I Bilaga 3 redovisas förslaget till ny metodbeskrivning i sin helhet. I bilagan ges dessutom en 
del bakgrundsbeskrivningar och motiveringar för olika ställningstaganden vid utarbetandet av 
metodbeskrivningen.  

Förändringar i berörda IT-system  
I de intervjuer som hållits med fem av Vägverkets regioner (VM, VMN, VN, VSÖ, VVÄ) har 
ett flertal synpunkter framkommit som har bäring på de IT-system som används i hanteringen 
av tjälrestriktioner.  Därutöver har följande aktiviteter och rapporter utgjort underlag för 
förslagen till förändringar i berörda IT-system. 
 

• I syfte att få en presentation och praktisk genomgång av TFR och WebTFR 
intervjuades Ulf Nygårds, som är förvaltare för både Triss och TFR, inkl WebTFR, 
2006-04-19. I ett andra möte 2006-12-20 gjordes en avstämning med honom av hur ett 
förslag till förändringar stämmer överens med redan  pågående eller planerade 
aktiviteter. 

 
• Vid ett möte 2006-05-02 med Catharina Ericsson, Karin Clarström, Olof Bergman och 

Jaro Potucek diskuterades kartläggningen av TFR-processen. 
 

• En mer detaljerad genomgång av TFR finns redovisad i rapporten ”TFR, 
Sammanställning av Vägverksinterna krav på TFR-data” Ylva Stegarås, ver 1.0, 2006-
06-29. 

 
Förändringar i IT-systemen behöver göras på både kort och lång sikt. På kort sikt handlar det 
framför allt om att befintliga system ska fungera som avsett utan väsentliga buggar. På längre 
sikt krävs åtgärder som kan innebär att befintliga system behöver bytas ut. På medellång sikt 
behöver olika systemutvecklingsåtgärder genomföras. Utgångspunkten i de förslag som 
lämnas nedan har varit att förbättra och vidareutveckla de befintliga systemen. Detta 
begränsar delvis möjligheterna till vidareutveckling, men innebär samtidigt att föreslagna 
åtgärder är praktiskt genomförbara inom en snar framtid. 

Mobilitet 
Regionernas syn på behov av mobilitet i hanteringen av tjälrestriktioner varierar. Vissa anser 
att det inte finns något behov av mobila system, medan andra ser en möjlighet att snabba upp 
hanteringen av tjälrestriktionerna med ett mobilt IT-stöd och att en snabbare hantering 
underlättar en juridiskt acceptabel beslutsprocess. 
 
Viss mobilitet finns redan idag i form av användning av SMS. En driftentreprenör föreslår en 
tjälrestriktion och när förslaget läggs in i WebTFR kan samtidigt ett SMS skickas till berörd 
driftledare. Driftledare kan då snabbt söka upp en dator med internetanslutning för att 
godkänna restriktionen. SMS skickas sedan tillbaka till driftentreprenören som en kvittens på 
att restriktionen är införd. 
 
En ytterligare utveckling av detta skulle kunna vara att man genom wap- eller pda-tjänster kan 
utföra åtgärder direkt från telefonen. Det skulle innebära att man slipper momentet att söka 
upp en dator. Mobila tjänster skulle kunna användas både av driftentreprenören ute i fält och 
av personal på Vägverket. Tjänsterna skulle kunna omfatta förslag till restriktioner och 
dispenser från driftentreprenörer, godkännande av restriktioner och dispenser av Vägverkets 
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beslutsfattare samt ansökan om dispenser från transportörer. Tillsammans med t.ex. 
elektroniska signaturer kan restriktioner som beslutats på detta sätt göras juridiskt bindande i 
dess elektroniska form. En mobil version av ansökan om dispens från transportörer skulle 
vara åtkomlig dygnet runt och oberoende av om transportören lyckas nå berörda personer via 
telefon. Transportören skulle också snabbt kunna få besked om en dispens beviljats eller ej. 

Vägnätsanknytning och TRISS 
Ett problem som ofta uppstår har att göra med hur tjälsträckor definieras i TFR. Det är idag 
oklart hur dessa definitioner sker, framför allt när det gäller hur man avgör längden på 
sträckorna. Det finns ofta en differens i längden på sträckan, mätt i meter, när man jämför 
tjälsträckor i TFR med vägsträckor i Triss. Som underlag för uppföljning används 
informationen i Triss, eftersom man bedömer att här finns i nuläget den mest korrekta 
längdinformationen. 
 
Det bör utredas hur berörda IT-system behöver åtgärdas för att komma tillrätta med 
problemet. Ett sätt skulle kunna vara att tidigarelägga vägnätsanknytningen så att den sker 
redan vid definitionen av tjälsträckor i TFR. 
 
En smidigare och korrektare vägnätsanknytning är högt prioriterat av TFR-förvaltaren under 
2007.  

Överföringar och felrisker 
Arkitekturen för WebTFR och TFR innebär ett flertal överföringar mellan olika system. Vid 
varje överföringstillfälle finns felkällor och risk för förvanskning av data. Principiellt är det 
därför önskvärt att minimera antalet överföringar och att ha tillförlitliga inregistrerings- och 
överföringskontroller för att säkerställa datakvaliteten. Flödet av tjälrestriktionsdata beskrivs 
av nedanstående figur. 
 

 
 
För att minska antalet överföringar skulle man behöva analysera dataöverföringen i det 
inringade området och försöka göra WebTFR och TFR oberoende av Triss.  
 
Ett idag vanligt förekommande problem av den här karaktären är också att datum för 
införande och avslut av tjälrestriktioner förändras på ett oönskat sätt vid överföringen mellan 
GVT och TNE. Detta är dock ett känt problem som för närvarande förvaltaren försöker lösa. 

Underlag för uppföljning av tjälrestriktioner och kostnader för 
tjälrestriktioner 
Uppföljningen av tjälrestriktioner är förknippad av ett antal problem. Regionerna har framfört 
att de har svårigheter att få ut önskad information för att dels kunna sammanställa efterfrågade 

WebTFR Triss TFR GVT TNE 

Kuben Last-
kajen etc 

Info via 
fax, tel 
osv 

Datex, 
Läget på 
vägarna 
etc 
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mål och mått till Vägverkets huvudkontor och dels få relevanta underlag för verksamhetens 
behov. Det finns alltså ett behov av att anpassa berörda IT-system för att underlätta 
framtagning av statistikuppgifter om tjälrestriktioner.  

Dispenshantering i TFR 
I dagsläget är hanteringen av dispenser ofta i praktiken delegerad till driftentreprenörerna. I 
vissa regioner sker ett godkännande i form av ett myndighetsbeslut i efterhand av Vägverket. I 
andra fall fattas inga formella beslut. Det sker då endast ett informationsutbyte mellan 
driftentreprenören och Vägverket vad gäller beviljade dispenser. 
 
En funktion för dispenshantering finns i WebTFR. Den används dock endast av en region  i 
landet, VSÖ. Man bör utreda varför funktionen inte används i högre utsträckning och 
eventuellt åtgärda brister i systemet för att främja användningen. En generell användning av 
dispensfunktionen i WebTFR skulle underlätta för Vägverket att snabbt fatta juridiskt 
korrekta beslut, samt möjliggöra uppföljning av beviljade och avslagna dispenser för att få en 
mer komplett bild av vilka transporter som hindrats av restriktionerna. 
 
Dispenshantering kan med fördel göras mobil. En dispensansökan sker ibland när en transport 
redan är på plats vid den skyltade restriktionen och föraren ringer till driftentreprenören och 
behöver ett snabbt svar. Ett mobilt system skulle underlätta och snabba upp hanteringen. 

Näringslivets synpunkter 
Näringslivet påverkas sannolikt allra mest av framkomlighetsproblem på vägnätet. Deras 
synpunkter är därför viktiga när det gäller tjälrestriktioner. Vägverket har ett löpande 
samarbete och informationsutbyte med näringslivet, bland annat genom regelbundna möten, 
som arrangeras av huvudkontorets kundansvariga för Näringslivets transporter. Näringslivet 
deltar också på informationsmöten inför tjälsäsongen, samt har löpande kontakter med 
driftentreprenörer och driftledare i Vägverkets olika driftområden. 
 
För att möta näringslivets behov finns i Vägverkets kundprogram för Näringslivets transporter 
förslag på tänkbara aktiviteter. Relevanta i det här sammanhanget är följande förslag: 
 

• Utveckla kundanpassade metoder för att öka framkomligheten vid tjällossning. 
• Fortsätta satsningen på bärighetshöjande åtgärder. 

 
GD:s beslut att minska på omfattningen av skyltade tjälrestriktioner och, där så inte är 
möjligt, vara mycket generös med att bevilja undantag från restriktionerna, är en åtgärd som 
vidtagits för att möte näringslivets behov.  

Förslag till aktiviteter för att implementera en ny 
metodbeskrivning 
Nedanstående förslag har utarbetats tillsammans med Vägverkets kontaktperson för projektet, 
Jaro Potucek. Samråd har skett med den referensgrupp som tillsats för projektet. följande 
aktiviteter har identifierats: 
 

• Föreslagen metodbeskrivning och denna slutrapport utskickas på remiss till utsedda 
tjälsamordnare vid Vägverkets regioner med uppgift att sprida kunskap om arbetet 
samt samla in och sammanställa regionens synpunkter. (Februari 2007) 
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• Metodbeskrivning och slutrapport skickas ut på remiss till referensgruppen för 
synpunkter. (Februari 2007) 

 
• Metodbeskrivning och slutrapport skickas på remiss ut till de regionala 

bärighetsgrupperna med uppgift att föra fram bärighetsgruppernas synpunkter till 
regionens tjälsamordnare. (Februari 2007) 

 
• Metodbeskrivning och slutrapport presenteras för den centrala bärighetsgruppen. Ett 

möte för presentation av arbetet är preliminärt inplanerat till den 19 mars 2007.  
 

• Ett möte anordnas med samtliga regioners tjälsamordnare, representanter för 
driftledare utvalda av tjälsamordnaren, driftentreprenörer utvalda av driftledare och 
projektets referensgrupp. (Mars 2007) 

 
• Ett endagars seminarium öppet för alla intresserade anordnas i Jönköping och 

Borlänge för att presentera förslaget till metodbeskrivning. Alternativt anordnas ett 
möte i Stockholm. (Mars 2007). Till dessa möten inbjuds bl.a. TIC, näringsliv/åkerier, 
förvaltningsansvariga för olika IT-system m. fl.  

 
• Metodbeskrivningen testas i åtminstone några regioner under tjällossningssäsongen 

2007. (Mars-April 2007). 
 

• Efter säsongen skickas ett enkelt frågeformulär ut för insamling av regionens 
erfarenheter och en sammanställning görs på samma sätt som skett i denna rapport för 
att inventera nuvarande hantering av tjälrestriktioner. (Maj 2007) 

 
• Ett frågeformulär skickas ut till de representanter för näringsliv och åkare samt de 

driftentreprenörer som identifierats under möten med regionerna under 2006. (April 
2007). En avstämning görs med Vägverkets kundansvariga. 

 
• De mallar som behövs färdigställs. (Våren 2007) 

Förslag till fortsatt arbete 
Arbetet inom detta projekt har utförts inom ramen för en förstudie under år 2006. Förstudien 
har finansierats av Vägverket inom den verksamhetsvolym som avsatts för CDU, Centrum för 
Drift och Underhåll vid KTH. Med ledning av resultatet från förstudien har en fortsättning 
planerats i form av ett doktorandprojekt vid Högskolan Dalarna. Detta projektförslag har 
behandlats dels inom CDU och dels inom Vägverkets virtuella FUD-centrum, Road 
Technology, vid VTI. Inom den ekonomiska ram som avsatts för dessa två centra har 
projektet prioriterats och skickades i december 2007 in till Vägverket för bedömning. 
Förslaget beskriver ett projekt som ska drivar under åren 2007 till 2011 med syftet att: 
 
- Vidareutveckla metoden för hantering av tjälrestriktioner samt att implementera den, 
utvärdera den och föreslå förbättringar.  
 
- Utnyttja tillgänglig teknik för att noggrannare än idag kontinuerligt bestämma vilken 
belastning olika vägkonstruktioner tål under olika väderförhållanden och knyta detta till 
fordonens totalvikt, axellaster och däckstryck samt komplettera metoden för hantering av 
tjälrestriktioner med detta.    
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Projektförslaget redovisas i Bilaga 4. 
 
Inom FUD-Centrum Road Technology har projektet tagits med i ett förslag till ett större 
program inom tjälområdet. Detta program avser ett samarbete mellan Luleå tekniska 
universitet, Göteborgs universitet, VTI, KTH och Högskolan Dalarna. En beskrivning av detta 
forskningsprogram insändes tillsammans med projektförslagen till Vägverket i december 
2006.   

Definitioner av begrepp 
CTI, Central Tire Inflation, är ett system för central reglering av däckens ringtryck från 
förarhytten. 
 
Datex är en europeisk standard för utbyte av trafikinformation. 
 
GVT, Gemensamma Väg- och trafikdata, kallas Vägverkets vägdata med ett 
samlingsbegrepp. GVT omfattar vägnät och företeelser i NVDB, Vägverkets interna 
företeelser samt information från olika temadatabaser, t.ex. olyckor och trafik. 
 
Kuben är benämningen på ett analysverktyg för att bl.a. göra sammanställningar, statistik och 
analyser av vägnät och företeelser i verksamheten. 
 
Lastkajen är en webbplats där kunder som abonnerar på vägdata kan beställa och hämta filer 
och information. 
 
Läget på vägarna är en trafikinformationstjänst på Vägverkets hemsida där trafikanter kan få 
information om det aktuella läget i trafiken. 
 
Länskungörelsen är i föreliggande dokument benämningen på de länsvisa 
sammanställningarna över allmänna vägar mm. enligt 13 kap 1 § Trafikförordningen.  
 
Näringslivets Transporter är en av de två huvudprocesser, som Vägverket i Nationell Plan 
för Vägtransportsystemet delar sin verksamhet i. Den andra processen är Medborgarnas resor. 
På övergripande nivå delas kunderna in i två grupper, vilka stöds av respektive process.  
 
TFR, Tillfälliga Framkomlighetsrestriktioner, är det system och den databas som hanterar 
och lagrar information om tjälrestriktioner. 
 
TIC är benämningen på Vägverkets TrafikInformationsCentraler. 
 
TNE står för Transport Network Engine och är ett verktyg för att sammanfoga data från olika 
datakällor (GVT m.fl.) och göra uttag till olika verksamheter. 
 
Triss är Vägverkets TrafikInformationsStödSystem, och Triss används framför allt i 
TIC:arna.  
 
WebTFR är det webbgränssnitt som används av driftentreprenörer och även internt i 
Vägverket för att hantera tjälrestriktioner. Från WebTFR förs information över till Triss och 
därefter vidare till TFR. 
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Ytterligare definitioner och begrepp redovisas i förslag till metodbeskrivning i Bilaga 3, 
under rubrikerna Styrande dokument och Definitioner.  
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Bilaga 1. Frågemall vid intervjuer med regionala enheter 
 
Vilka är Vx:s kunder när det gäller tjällossningsinformation?  
Vilken typ av transporter berörs av tjälrestriktionerna i regionen? 

Fas 1 Planeringen 
Vilka förberedelser sker inför tjällossningsperioden? 
Vilka möten hålls? 
Vilka parter är involverade i planeringsfasen? 
Vilka problem och styrkor finns i denna fas? 
Vilka är väganvändarna? 
Vilka överenskommelser görs vid möten med användare? 
Hur dokumenteras överenskommelser? 
Hur har ni ert vägnät indelat i samband med restriktioner? 
Vilka regler gäller för restriktioner och dispenser på olika typer av vägar? 
 

Fas 2 Tjällossningsperioden 

Förslag till restriktioner 
Hur definierar ni en tjälrestriktion? 
Vilka aktörer föreslår restriktioner? 
Vilka riktlinjer/regler gäller för dessa aktörer? 
Vilken kunskap har dessa aktörer om statusen på vägen? 
Hur har denna kunskap inhämtats? 
Används WebTFR?  

Om Ja: 
• Hur ofta sker ändring av sträckor? 
• Hur ofta sker ändring av restriktioner på sträckor? 
Om Nej: 
• Hur kommuniceras förslagen till restriktioner? 
• Hur hanteras dessa förslag på Vx?  

Registrering i Triss och därefter överföring till TFR? 
Hur mobilt måste systemet att ge förslag till restriktioner vara? 
Vilka är problemen när restriktioner ska föreslås? 
Vilka är styrkorna? 

Beslut om restriktioner 
Vilka underlag används för att bedöma vid tjällossning om bärförmågan blivit så låg att 
tjälrestriktioner måste införas? 
Vilka mätningar sker? Används tjälgränsmätare? 
Vem bereder frågan om tjälrestriktioner och fattar beslut? 
Vilka riktlinjer/regler gäller för beslut? 
Vilken kommunikation sker mellan aktörerna i denna fas? 
På vilket sätt sker kommunikationen? 
Hur mobilt måste systemet vara?  
Vilka är problemen i sb m beslut? 
Vilka är styrkorna? 
Finns några problem i samordningen mellan beslut och skyltning? 
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Vilka problem uppstår för er i samband med ledningens beslut att minska mängden skyltade 
restriktioner och dispenser från restriktioner? 

Dispenser 
Hur mycket dispenser beviljas? 
Vilken typ av transporter avser dispenserna? 
Vilka regler gäller för att bevilja dispenser? 
Vilka generella dispenser finns? 
Vem handlägger dispensansökan resp beslut? 
Hur mobilt måste systemet vara? 
Hur ser Vx på CTI? 

Övrigt 
Vilket samarbete har Vx med angränsande regioner när det gäller tjälrestriktioner? 
I vilken omfattning förekommer t.ex. transfertrafik eller andra udda specialtransporter som 
påverkas av tjälrestriktionerna i regionen? 

Fas 3 Avslut/uppföljning 

Avslut 
På vilket sätt upphävs en restriktion? 
Vem föreslår och beslutar? 
Vilken kommunikation sker och hur? 
Vilka riktlinjer/regler gäller för avslut? 
Vilka problem finns i samband med avslut? 
Vilka är styrkorna? 

Uppföljning, efterlevnad 
Hur följer Vx upp att tjälrestriktionerna efterlevs? 
Hur följer Vx upp att dispenserna efterlevs? 
Vad händer om transportörer bryter mot restriktioner eller dispenser? 

Uppföljning, mått 
Vilken uppföljning sker av årets tjälrestriktioner? 
Vilka problem finns med uppföljningen? 
Vilka är styrkorna? 
Vilken uppföljning skulle man vilja göra? 
Vilket mått ska användas för att beskriva restriktioner? 

Övrigt 
Vilka övriga synpunkter har Vx på hanteringen av tjälrestriktioner? 
Hur ser Vx på B-WIM? 
Känner Vx till den modell som Åke Hermansson vid VTI utvecklat för beräkning av 
tjälförhållanden? Om ja, hur ser Vx på den? 
Hur har Vx tolkat GD:s beslut om tillämpningen av VM:s rutin för hantering av 
tjälrestriktioner? 
 
Vem kan vi kontakta för ytterligare information, Vx personal, entreprenörer och kunder? 



Catherine Pers 17 2007-02-16 
Rolf Magnusson 

Bilaga 2. Problem, mål och styrkor som har identifierats vid 
diskussioner med personer vid Vägverkets regionala 
enheter 
 

 
PROBLEMLISTA 

 

Serie    Sid/Ref 

FUD Bärförmåga    1 
Utfärdare Datum Version  
Catherine Pers 2006-09-26 1  
Avser: Problem i hanteringen av tjälrestriktioner 
 
 
De problem som förtecknats i denna lista förekommer i minst en region. Detta innebär att 
vissa regioner inte alls har så många problem i sin hantering av tjälrestriktioner. I arbetet med 
att ta fram riktlinjer och rutiner måste dock samtliga regioners problem hanteras, varför alla 
problem behöver lyftas och tas hänsyn till i projektet.  
 
Problemen har huvudsakligen hämtats från de intervjuer som hållits med regionerna.  
 

Nr Förklaring 

 Övergripande problem 

1.  För mycket restriktioner, dvs för många km avstängd väg under för lång tid 

2.  GD:s policy är inte tillräckligt konkret och omfattande 

3.  Bristfälliga regionala rutiner som styr entreprenörernas hantering av 
tjälrestriktioner  

4.  Nationella rutiner för att styra regionernas hantering av tjälrestriktioner saknas. 

5.  Bristfälliga regionala riktlinjer för entreprenörernas hantering av dispenser 

6.  Nationella riktlinjer kring dispenser saknas 

7.  Väganvändarna har olika struktur vid jämförelse mellan regionerna 

8.  Det förekommer olika indelningar och definitioner av vägtyper ur ett 
tjälrestriktionsperspektiv 

 Beslut 

9.  I praktiken är det entreprenören som fattar beslut om nedsättning 

10.  Hanteringen av beslut tar ibland upp till ett dygn 

11.  Skyltning sker ofta innan beslut har fattats 

12.  Tveksamt om beslut om nedsättning, dispens och upphörande är juridiskt hållbara 
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13.  Det finns tre varianter av delegering av beslut: 

1. Delegering saknas helt 

2. Delegering till TIC 

3. Delegering till projektledare drift 

14.  Hanteringen av tjälrestriktioner är inte mobil vilket kan leda till långsamma beslut 

15.  Vx lever inte helt upp till krav på myndighetsbeslut 

16.  Dispenshantering delegeras utanför Vägverket (inkl till Vägverket Produktion) 

17.  Dispens kan inte beviljas per biltyp eller liknande. 

18.  Projektledaren är inte alltid vid sin dator och kan administrera beslut, vilket leder 
till långsamma beslut och att beslut tas i efterhand 

19.  Rutinerna för beslut är oklara i de fall projektledaren inte är tillgänglig 

20.  Den som söker dispens får inget skriftligt beslut som visar om dispensen beviljats 

21.  I entreprenörsavtal ingår reparation av vissa tjälskador, vilket ger entreprenören 
incitament att sätta ner vägen om det finns risk för skador. Ett problem kan vara 
att entreprenören därför vill sätta ner så mycket som möjligt. 

 Beslutsunderlag 

22.  Subjektiv bedömning av vägstatus 

23.  Det finns för få tjälgränsmätare 

24.  Driftsäkerheten på tjälgränsmätare är för dålig 

25.  Vx ser inte nyttan med tjälgränsmätare 

26.  Tillgängliga mätvärden används inte 

 TIC och TFR 

27.  WebTFR används inte i alla regioner 

28.  Alla regioner har inte inskrivet i entreprenörsavtalen (grundpaket drift) att 
WebTFR ska användas 

29.  Det saknas adekvata inregistreringskontroller i WebTFR och TRISS (?) 

30.  TIC måste registrera tjälrestriktioner manuellt 

31.  Vägnätsanknytning sker inte direkt i WebTFR 

32.  Restriktioner i WebTFR är fördefinierade 

33.  Fördefinierade restriktioner i WebTFR kan bara ändras av TIC 

34.  Entreprenörer kan inte ändra vägsträcka i WebTFR 
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35.  Det förekommer vissa inloggningsproblem i WebTFR när en driftledare ska 
administrera flera driftområden 

36.  I WebTFR är det lätt att råka ta bort ett objekt när man egentligen vill inaktivera 
det 

37.  Hantering av förslag, beslut och information om restriktioner via SMS har inte 
fungerat det senaste året 

38.  TIC har inte alltid tillräcklig kunskap för att fatta beslut om tjälrestriktioner, men 
har trots detta delegation i vissa regioner 

39.  Det är stor osäkerhet kring angivna meterantal i besluten. Det är oklart vad 
angivna meter grundas på. 

40.  Nedsatt antal meter stämmer inte alltid när man jämför verkligheten ≠ WebTFR ≠ 
Triss. 

 Samarbete 

41.  Många överenskommelser som träffas med väganvändarna formaliseras inte. 

42.  Det sker endast sparsam kommunikation/samarbete mellan regionerna när det 
gäller tjälrestriktioner på vägar som korsar regionsgränser. 

 Uppföljning 

43.  Det sker ingen organiserad uppföljning av efterlevnaden av restriktionerna 

44.  Uppföljningsmått av tjälrestriktioner tar inte hänsyn till tid 

45.  Uppföljningsmått av tjälrestriktioner tar inte hänsyn till hindrade transportton. 

46.  Regionerna har inte tillgång till nödvändiga data om tjälrestriktioner i VP-arbetet. 

47.  Problem att få utdata/statistik avseende tjälrestriktioner ur systemen. 

48.  Problem med utdata/statistik till Mål o Mått-databasen och årsredovisningen. 

49.  Det finns inga lagrade data om dispenser som möjliggör uppföljning. 

50.  Data om tjälrestriktioner i olika tillämpningar överensstämmer inte 
(statistiktillämpningar, årsredovisning, TFR-kuben). 

51.  Viss transfertrafik och utländsk trafik kör trots restriktioner 

52.  Uppföljning av kostnader för skador pga tjällossning sker inte alltid. 
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MÅLLISTA 
 

Serie    Sid/Ref 

FUD Bärförmåga    1 
Utfärdare Datum Version  
Catherine Pers 2006-12-14   
Avser: Mål i rutinen för hantering av tjälrestriktioner 
 
 
 
 

1. Restriktioner på utpekade viktiga näringslivsvägar ska trendmässigt minska med ≥ 5 
% (styrkortsmål 2006) 

2. Restriktioner på utpekade viktiga näringslivsvägar ska minska med minst 15% jämfört 
med medelvärdet för föregående 5-års period  (styrkortsmål 2007) 

3. Öka kundorienteringen. 
4. Tillgodose transportbehov 
5. Följa upp antal hindrade transportton. 
6. Följa upp hur lång tid restriktionerna har gällt. 
7. Följa upp dispenser. 
8. Följa upp kostnader för tjälrestriktioner 
9. Följa upp kostnadsökning till följd av nya rutiner 
10. Enhetliga, men flexibla, rutiner för hantering av tjälrestriktioner i alla regioner. 
11. Enhetliga rutiner för hantering av dispenser i alla regioner. 
12. Enhetliga generella dispenser för hela landet 
13. Konkreta riktlinjer. 
14. Enkla och pedagogiska beskrivningar av rutinerna för hanteringen av tjälrestriktioner. 
15. Enhetliga definitioner av tjälrestriktioner. 
16. Enhetliga definitioner av vägtyper ur ett tjälrestriktionsperspektiv. 
17. Öka användningen av TFR 
18. Öka nyttan av TFR 
19. Krav på WebTFR i upphandlingarna. 
20. Snabbare handläggning (<1 dygn). 
21. Snabb information om tjälrestriktioner till kund 
22. Korrekt utformade föreskrifter (juridiskt bindande) om tjälrestriktioner och dispenser 
23. Rätt meterantal på de sträckor där tjälrestriktioner förekommer 
24. Vägnätsanknyta tjälrestriktioner 
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STYRKELISTA 

 

Serie    Sid/Ref 

FUD Bärförmåga    1 
Utfärdare Datum Version  
Catherine Pers 2006-12-18 1  
Avser: Styrkor i rutinen för hantering av tjälrestriktioner 
 
 

1. Månadsvisa möten med byggentreprenörer (alla) 
2. Regelbundna möten med den lokala bärighetsgruppen (VSÖ) 
3. Kontakter mellan angränsande driftsentreprenörer när det gäller vägar över 

driftsområdesgränser (VSÖ) 
4. Driftsentreprenörerna har som regel god kunskap om vägarnas tillstånd och risken för 

skador (VSÖ) 
5. Driftsentreprenörerna är bra på att bedöma om det krävs tjälrestriktioner (VSÖ) 
6. Vägar stängs sällan av i onödan (VSÖ) 
7. Driftsentreprenörerna genomför veckovisa inspektioner av vägarna (VSÖ) 
8. Projektledare drift har daglig kontakt med driftsentreprenörerna (VSÖ) 
9. WebTFR underlättar hanteringen av tjälrestriktioner (VSÖ) 
10. SMS-hantering av förslag, beslut och information om restriktioner ger möjlighet till 

snabbare hantering (VSÖ) 
11. Beslutshanteringen fungerar bra via WebTFR (VSÖ). 
12. Formella och juridiskt korrekta beslut fattas på ett samordnat sätt utifrån TIC:arnas 

förteckningar över tjälsträckor (VSÖ) 
13. Planeringsmöten hålls med inblandade parter (åkare, skogsbolag, entr) inför 

tjälsäsongen (VM) 
14. Driftsentreprenörerna genomför regelbundna (normalt var 14:e dag) inspektioner av 

vägarna (VM) 
15. Tätare inspektioner än de normala var 14:e dag genomförs, om man misstänker att 

någon tjuvkört (VM) 
16. I vissa fall beslutas ingen formell restriktioner utan överenskommelser träffas med 

berörda åkare (VM) 
17. De större företagen respekterar restriktioner utifrån träffade överenskommelser (VM) 
18. Bra samarbete med skogsindustrin i skogslänen (VVÄ) 
19. Användning av tjälgränsmätare (VVÄ, VN) 
20. Åkarna sköter sina förtroenden bra, brott mot överenskommelser sker sällan 
21. Bra samarbete mellan skogsnäringen och transportörerna (VN) 
22. Personliga kontakter (VN) 
23. Regelbundna inspektioner, tidigare erfarenhet samt information från tjälgränsmätare 

ger sammantaget en god bild av statusen på vägen (VN) 
24. Driftentreprenörerna är försiktiga med vägarna (VMN) 
25. Det finns stor förståelse för restriktionerna hos trafikanterna (VMN) 
26. Hanteringen i systemen (Triss, TFR) är enkel, snabb och har hög kvalitet och innebär 

att kunden för rätt info i rätt tid (VMN) 
27. I och med att sträckor väljs ut i förväg, listas och lägs in i TFR underlättar det för 

entreprenören att välja rätt väg och rätt tonnage (VMN) 



Catherine Pers 22 2007-02-16 
Rolf Magnusson 

28. TFR är ett öppet system, alla berörda kan när som helst gå in och se det aktuella läget 
samtidigt som felkällorna minimeras (VMN) 

29. Entreprenören ser beslut i TFR (VMN) 
30. Lätt att ta fram statistikuppgifter, framför allt i Triss (VMN) 
31. TIC:en fungerar mycket bra när det gäller tjälrestriktioner (VMN) 
32. Med TFR ser alla parter samma sak (VMN) 

 
Notera följande: 
I listan ovan framgår vilken eller vilka regioner som har framfört respektive styrka. En styrka 
kan dock även finnas i andra regioner än den/de som framfört den. 
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Bilaga 3. Förslag till ny metodbeskrivning för hantering av 
tjälrestriktioner med motiveringar. 
 

Sammanfattning 
Denna metodbeskrivning innehåller en beskrivning av rutiner och hjälpmedel 
för hantering av tjälrestriktioner. Metodbeskrivningen är tänkt att användas av 
driftentreprenörer och väghållare i avsikt att få till stånd en nationellt enhetlig 
hantering av tjälrestriktioner. Metodbeskrivningen behandlar åtgärder inför 
tjälsäsongen, beslut om införande av tjälrestriktioner, hantering av ansökningar 
om undantag från restriktioner och beslut om upphörande av tjälrestriktioner. 
Metodbeskrivningen behandlar också inrapportering för sammanställning av 
statistikuppgifter efter tjälsäsongen och sammanställning av utförda åtgärder 
med tillhörande kostnader, som kan kopplas till tjälens inverkan. 

Inledning 
Med tjälrestriktioner avses tillfällig nedsättning av den tillåtna belastningen vid 
fordonstrafik i samband med tjällossningsperioden. Restriktionerna kan avse 
totalt förbud för fordonstrafik, begränsning av bruttovikt eller axellast eller 
förbud mot trafikering av fordon som saknar viss utrustning. 
 
Undantag från tjälrestriktioner kan beviljas om det finns särskilda skäl för det. 
Undantag från restriktionerna avser normalt en enskild transport, vid ett enskilt 
tillfälle och avser normalt ett specificerat fordon. Generella undantag från 
restriktionerna kan dock också ges för vissa typer av transporter.   
 
Behovet av restriktioner på det svenska vägnätet varierar med klimatet, 
undergrundens tjälfarlighet, vägarnas bärförmåga och typen av transporter. 
Restriktionerna drabbar boende och näringsliv, som är beroende av transporter 
på berörda vägar. Speciellt för skogsnäringen kan restriktionerna få stora 
konsekvenser. Det är därför angeläget att restriktionerna begränsas i så stor 
utsträckning som möjligt. Rutinerna för hantering av tjälrestriktioner varierar av 
olika skäl över landet. Det finns anledning att förmoda att en mer likartad 
hantering skulle vara fördelaktig även om förutsättningarna skiljer mellan 
regionerna. Vägverkets generaldirektör har därför i beslut från 2005-08-30, 
AL10A 2005:7664, fastlagt riktlinjerna för handläggning av tjälrestriktioner. 
 
Föreliggande metodbeskrivning avser att konkretisera detta beslut och ge rutiner 
för att underlätta hanteringen av restriktionerna med syftet att ge den tunga 
trafiken möjlighet att utnyttja vägnätet i så stor utsträckning som möjligt utan att 
oacceptabla skador uppkommer. 
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Skriften är avsedd att utgöra en metodbeskrivning för hantering av tjälrestriktioner, men ger i 
denna version också motiven för det som står i metodbeskrivningen.  
 

Definitioner 

Tjälrestriktioner 
Med tjälrestriktioner avses tillfällig nedsättning av den tillåtna belastningen vid 
fordonstrafik i samband med tjällossningsperioden.  
 
Normalt innebär restriktionen att trafik får ske med fordon med en bruttovikt om 
högst 12 ton. Det kan dock också förekomma att den högsta tillåtna bruttovikten 
begränsas till 8 ton, 4 ton eller 0 ton. 
 
Här har valts att koppla restriktionen till bruttovikt, vilket är det som står i dokumentet 
tjälrestriktioner. Detta mått beskriver ju den belastning som vägkonstruktionen kommer att 
utsättas för vid den aktuella transporten. Problemet är att totalvikten inte är så lätt att 
kontrollera. Det behövs i allmänhet en våg av något slag. Ett alternativ vore att sätta 
restriktionen efter totalvikten. Denna är angiven i fordonets handlingar och därför lätt att 
kontrollera. I så fall borde kanske också gränserna ändras något. Bland annat vore det 
naturligt att sätta den nedre gränsen till 3,5 ton totalvikt, dvs. gränsen för tungt fordon. 
 
För att beskriva restriktionerna används ett måtten: 
- Antal km väg med någon form av tjälrestriktioner under tjälsäsongen, totalt 
och uppdelat på vägkategorier. 
- Antal dygnskm med tjälrestriktion under säsongen, dvs. längden för en 
avstängd vägsträcka multiplicerad med det antal dygn som den är avstängd, 
summerad för alla vägar i regionen, totalt och uppdelat på vägkategorier.  
- Antalet beviljade respektive ej beviljade ansökningar om undantag från 
tjälrestriktionerna uppdelade på vägkategorier. 
 
Det hade varit önskvärt att kunna införa ett mått som beskriver omfattningen på de transporter 
som hindrats av tjälrestriktioner. I dagsläget är det dock knappast möjligt att införa detta då 
svårigheten att följa upp är betydande. Ett grovt mått skulle dock kunna vara 
 
- Antal tonkm med tjälrestriktion under säsongen, dvs längden för en avstängd vägsträcka 
multiplicerad antal dygn som den är avstängd multiplicerad med ÅDT, andel tung trafik och 
storleken på nedsättningen av totalvikten, summerad för alla vägar i regionen, totalt och 
uppdelat på vägkategorier. Det kanske finns en uppskattning av medelvikten på den tunga 
trafiken. kanske kan man använda de mått på N10 för tung trafik som tagits fram för 
dimensionering av överbyggnaden.    
 
En viss uppfattning om hur mycket transporter som hindrats skulle man kunna få genom att 
följa upp ej beviljade undantag från restriktionerna, vilket ej görs i dag. En sådan uppgift 
riskerar att bli missvisande, men kan kanske ändå ge viss vägledning.  
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Tjälrestriktionssträckor 
Tjälrestriktionssträckor utgörs av fördefinierade sträckor som varje län tar fram 
inför tjälsäsongen. Sträckorna är fördefinierade med avseende på startpunkt och 
slutpunkt med åtminstone indirekt anknytning till den nationella vägdatabasen, 
NVDB, och med avseende på vilken typ av nedsättning i belastningen, som det 
kan bli aktuellt att införa på denna sträcka. 
 
Det har diskuterats om det är lämpligt att ha ett så pass låst system och om det inte vore 
möjligt att göra systemet mer flexibelt och på så sätt kunna minska restriktionerna t.ex. genom 
att ha möjlighet att ändra sträckans längd. Fördelen med fördefinierade sträckor är dock att 
hanteringen av restriktioner kan ske snabbare och att risken för fel blir mindre. I allmänhet 
bör detta inte heller innebära någon större nackdel för olika väganvändare eftersom nyttan av 
vägsträckan är begränsad även om restriktionen av bärighetsskäl endast skulle behöva gälla på 
en del av sträckan.  

Tjälsamordnare 
Tjälsamordnare i en region är en person som av regionchefen fått ett ansvar för 
samordningen av tjälfrågor i regionen.  

Driftledare 
Driftledare är den person som av regionchefen fått ansvaret för ett driftområde. 
Normalt har varje driftledare ansvaret för ett antal driftområden inom en region. 

Driftentreprenör 
Driftentreprenör är det entreprenadföretag, som i allmänhet i konkurrens har fått 
uppdraget och kontraktet på att sköta om underhållet av vägnätet inom ett visst 
driftområde under en i kontraktet avtalad tid. 

Funktions- och standarbeskrivning, FSB, Drift  
FSB är ett dokument i upphandlingsunderlaget som specificerar hur drift och 
underhållsåtgärder ska utföras, följas upp och ersättas inom ramen för kontraktet 
för driftområdet. 

CTI-fordon 
CTI-fordon avser fordon utrustade med en teknik som möjliggör central 
reglering av lufttrycket i däcken på alla hjul. 

CTI-vägnät 
Se punkten Indelning av vägnätet 

B-WIM 
B-WIM står för Bridge Weigh In Motion och innebär att broar utrustats med 
speciella sensorer som möjliggör beräkning av belastningen från ett fordon med 
avseende på totalvikt, axellaster o dyl.  
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Länskungörelsen 
Länskungörelsen är i föreliggande dokument benämningen på de länsvisa 
sammanställningarna över allmänna vägar mm. enligt 13 kap 1 § 
Trafikförordningen.  
 

Indelning av vägnätet 
Varje region ska ha sitt vägnät med avseende på tjälrestriktioner indelat i två 
klasser: 
 

1. Viktiga näringslivsvägar  
2. Övriga vägar  

 
Varje region ansvarar för att i samråd med näringsliv och andra intressenter 
förteckna viktiga näringslivsvägar. 
 
Detta är påtalat exempelvis i VV publikation 2003.99 ”Den goda resan. Förslag till nationell 
plan för vägtransportsystemet 2004 – 2015. Underlagsrapport Strategi för bärighet, drift och 
underhåll”, men bör nog ändå tas med i metodbeskrivningen eftersom det tagit en viss tid att 
peka ut detta vägnät i alla regioner och det är viktigt att det uppdateras med några års 
intervall. Längden på detta vägnät uppgår till ungefär 55.000 km, men endast en liten del av 
denna väglängd berörs någon gång av tjälrestriktioner. Det långsiktiga målet för dessa vägar 
är ”Full bärighet året om”   
 
Varje region har också ett särskilt utpekat CTI-vägnät, som är ett vägnät, där 
speciella bestämmelser gäller för fordon utrustade med CTI-teknik. 
 
Varje region ansvarar för att samordning sker för vägar som passerar över 
regiongränserna, så att en enhetlighet finns i klassningen. 
 
Det finns en mängd indelningar av vägnätet som kan ha betydelse för beslut om 
tjälrestriktioner. 
 
En indelning är viktiga näringslivsvägar och övriga vägar. Här finns då en enkel tumregel att 
viktiga näringslivsvägar är vägar med ÅDTt större än 30.  
 
Dessutom finns en klassificering av näringslivsvägar i NPVS ( VV publikation 2003:99 
Underlagsrapport Strategi för bärighet, drift och underhåll, sid 9). 
- Det viktigaste vägarna (stamvägar) och mycket viktiga vägar (förbinder regioncentra och 
knutpunkter), ”röda vägar” 
- Utpekade viktiga näringslivsvägar (oberoende av trafikintensitet), ”blå vägar” 
- Mindre viktiga vägar (över 100 fordon per dygn), ”gula vägar” 
- De minsta vägarna (under 100 fordon per dygn), ”bruna vägar”  
 
I dokumentet ”Tjälrestriktioner”, Håkan Wilhelmsson VM, Jaro Potucek Stev, 2006-09-20, 
finns klasserna:  
Klass 1 Vägar där restriktioner normalt inte förekommer 
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Klass 2 Vägar där väghållaren har hög beredskap att bevilja undantag från tjälrestriktioner 
Klass 3 Vägar där möjligheten att bevilja undantag från restriktioner är starkt begränsad. 
 
I detta dokument finns också ett förslag till indelning i tre klasser. 

1. Vägar utan restriktioner 
2. Vägar med flexibla restriktioner (liberal handläggning) 
3. Vägar med fasta restriktioner 

 
Ur bärighetssynpunkt indelas vägarna i tre bärighetsklasser BK1, BK2 och BK3. Denna 
klassning sker efter vägarnas allmänna bärförmåga ofta grundad på bärförmågan hos broar. 
Denna klassning har egentligen inte direkt med risken för tjälskador att göra, men har ändå en 
viss betydelse genom att grunden för klassningen kan vara dels broarnas bärförmåga dels 
bärförmågan på vägsträckor mellan broarna. 
 
Från år 2007 finns också ett speciellt utpekat CTI-vägnät, där fordon med CTI-teknik får 
framföras med BK1 last på BK2- och BK3-vägar under vissa förutsättningar.  
 
Till detta kommer också den indelning som regionerna själva anser betydelsefull vid beslut 
om restriktioner: 
- Belagda vägar med god bärighet. 
- Belagda vägar med sämre bärighet, 
- Grusvägar med bra bärighet   
- Grusvägar med dålig bärighet  
 
Det finns ut tjälrestriktionssynpunkt anledning att skilja på hanteringen huvudsakligen ur två 
aspekter; betydelsen för näringslivet och risken för dyra reparationer av de skador som kan 
uppstå. Näringslivet och väghållaren bör tillsammans komma överens om vilka vägar som ska 
betecknas som viktiga näringslivsvägar. Alla andra vägar bör från näringslivet synpunkt 
kunna hanteras som en enda grupp, övriga vägar. Detta är också i överensstämmelse med GD-
beslut ”Nya riktlinjer för hantering av tjälrestriktioner”. Skador som är dyra att reparera 
uppkommer i första hand på belagda vägar och Y1G- vägar med dålig bärförmåga. Här måste 
skadorna begränsas genom att detta vägnät också särskiljs. Speciellt känsliga i detta avseende 
kan nylagda belagda vägar vara. 
 
Följande indelning av vägnätet och strategier beroende på vägtyp föreslås. 
 
 Viktiga näringslivsvägar Övriga vägar 
Vägar med bra bärighet Inga restriktioner Inga restriktioner 
Belagda vägar och Y1G-
vägar med låg bärighet 

Restriktioner, Bör förstärkas  Restriktioner 

Grusvägar och oljegrusvägar 
med låg bärighet 

Få restriktioner, Bör 
förstärkas 

Få restriktioner 

 
Varje region ansvarar för att regionens vägnät klassificeras på detta sätt.   
 
Ett annat sätt att klassificera vägarna som överensstämmer med tabellen och i viss mån 
anknyter till tidigare indelningar skulle kunna vara: 
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- Viktiga näringslivsvägar 
Dessa vägar har i samråd med näringslivet utpekats som väsentliga för näringslivets behov. 
De bör egentligen vara konstruerade så att det aldrig blir aktuellt med restriktioner och målet 
måste vara att förstärka dessa om de inte har en sådan konstruktion. 

- Vägar där restriktioner undviks 
Här bör de flesta grusvägar kunna ingå samt belagda vägar och Y1G-vägar med god 
bärförmåga. Grusvägarna kan komma att uppvisa skador, men normalt kan dessa åtgärdas 
relativt enkelt utan höga kostnader. Detsamma gäller i allmänhet också oljegrusvägar. I 
extremfall kan ogynnsamma omständigheter också reducera bärförmågan också på belagda 
vägar och Y1G vägar i denna kategori och om då skador börjar uppstå måste restriktioner 
införas. 

- Vägar med restriktioner 
Till denna kategori hör belagda vägar och Y1G-vägar med otillräcklig bärförmåga i 
tjällossningstider. Skador på dessa vägar medför i allmänhet relativt kostsamma reparationer. 
Ofta måste material tas bort och nytt material tillföras. Ett långsiktigt mål bör vara att 
förstärka dessa. Kostnaden för detta kan dock bli för hög i förhållande till det trafikarbete som 
utförs på dessa vägar. Ett annat alternativ kan vara att göra om dessa vägar till grusvägar eller 
oljegrusvägar.  
  
CTI-vägnät.  
 
CTI-vägar är speciellt utpekade BK2- och BK3-vägar, som får trafikeras med BK1-last av 
fordon utrustade med under förutsättning att vissa krav är uppfyllda (VVFS 2007:3). 
 
De krav som ställs är: 
- Utrustning för central reglering av däckstryck på alla hjul, CTI  
- Dubbelmonterade hjul på alla axlar utom på framaxlar 
- Maximalt 600 kPa i däck på motorfordons framaxlar 
- Maximalt 400 kPa i däck på andra axlar på motorfordon än framaxel 
- Maximalt 500 kPa i däck på släpvagn 
- Maximal hastighet 50 km/tim 
- Färden skall dokumenteras beträffande fordonens bruttovikt, färdtidpunkter, väg och 
däckstryck. 
 
Även om det än så länge inte finns så många CTI-fordon i Sverige har en del undersökningar 
gjorts som visar att systemet i allmänhet fungerar bra. En ny föreskrift för CTI-fordon finns 
från början av år 2007. CTI-fordon har tillåtelse att köra på vissa CTI-vägar, utpekade över 
hela landet, under förutsättning att transporten uppfyller vissa krav. CTI-vägarna kommer att 
omfatta utpekade vägar som tillhör bärighetsklass 2 och 3, där orsaken till den lägre 
klassningen inte är bärförmågan hos broarna. Föreskriften innebär i princip att fordon med 
CTI-utrustning får köra på detta vägnät med de laster som är tillåtna för vägar tillhörande 
bärighetsklass 1.  
 
På vägar med tjälrestriktioner beviljas i allmänhet undantag från restriktioner för fordon med 
CTI-utrustning. 
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Det finns dock en viss tveksamhet angående generell dispens för CTI-fordon eftersom lägre 
däckstryck endast skonar vägen i ytan och inte längre ner där också bärighetsproblem 
förekommer under tjällossningen (VN). 
 
Frågan är om man inte på CTI-vägar också borde ställa krav på maximalt tillåten axellast eller 
hjullast. 

Styrande dokument 
 
Detta avsnitt kan kompletteras med ytterligare dokument. 
  

• Väglagen (1971:948) 10 kap. 1, 1, 10, 14, 41§. 
• Trafikförordningen (SFS 1998:1276) 10 kap. 14 §, första stycket, 1,2 och 

10c 
• Trafikförordningen (SFS 1998:1276) 11 kap. 1 §  
• Trafikförordningen (SFS 1998:1276) 13 kap. 3-6 §. 
• Förordning (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet 2 kap. 4 §. 
• Vägverkets författningssamling (VVFS 199:164), 6 kap. 
• Föreskrift om CTI-vägar. 
• Länskungörelserna i Sveriges 21 län 
• Statens Räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2002:1) om transport av 

farligt gods på väg och i terräng (ADR-S). 
• GD-beslut, 2005-08-30, AL10A 2005:7664, Nya rutiner för hantering av 

tjälrestriktioner. 
• FSB Drift, Funktions- och standarbeskrivning. Drift ( Sverigemall FSB 

Drift 2006-09-04). 
• Vägvekets dokument Mål och Mått 2007, mått avseende tjäle. 
• Beslut inom Vägverkets regionkontor. 
• Vägverkets föreskrifter om färd med fordon med variabelt däckstryck, 

VVFS 2007:03. 
• Vägmärkesförordningen (1978:1001) 
• Avgiftsförordningen (1992:191) 

 

Förslag till rekommenderad text i länskungörelsen 

Tillfälliga ändringar av tillåten belastning 
Med stöd av 10 kap 14§ första stycket, 1, 2 och 10 c trafikförordningen (SFS 
1998:1276) och till följd av tjällossning, långvarigt regn eller av annan 
anledning, kan tillåten belastning på väg tillfälligt nedsättas eller väg tillfälligt 
avstängas för viss trafik. Sådan inskränkning tillkännages med vägmärken. Vid 
tillfällig nedsatt belastning gäller inte förbudet fordon eller fordonståg med 
tillstånd och en högsta sammanlagda bruttovikt av 16 ton. 
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Följande fordon eller fordonståg har tillstånd: 
1. Buss som används i linjetrafik eller för skolskjuts. 
2. Fordon som används endast för mjölk-, post- eller livsmedelstransport. 
3. Fordon som anlitas för den kommunala sophämtningen. 
4. Fordon som används för transport av slaktdjur och foder. 
5. Fordon, då de anlitas för den allmänna väghållningen eller för fall som avses 

i 11 kap 1§ trafikförordningen (SFS 1998:1276). 
6. Fordon avsedda för transport av petroleumprodukter i överensstämmelse med 

Statens Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2002:1) om transport av 
farligt gods på väg och i terräng (ADR-S). 

7. Fordon utrustade med CTI-teknik får köra med den last, som gäller för den 
ursprungliga bärighetsklassning som vägen har, under förutsättning att: 

a. Utrustning för central reglering av reglering av ringtryck finns på alla hjul 
b. Dubbelmonterade hjul finns på alla axlar utom framaxlar 
c. Fordonet framförs med en maximal hastighet på 50 km/tim 
d. Ringtrycket är maximalt 600 kPa i däck på framaxlar 
e. Ringtrycket är maximalt 500 kPa i däck på släpvagn 
f. Ringtrycket är maximalt 400 kPa i däck på andra axlar än däck på framaxlar 
eller släpvagn. 
 
Från förbud enligt ovan kan undantag medges enligt 13 kap 4§ första stycket 
trafikförordningen (SFS 1998:1276).  
 
Aktuella upplysningar om framkomlighet och bärighet på väg m.m. lämnas av 
Vägverkets kundtjänst, telefon 0771-119 119, vederbörande kommunal 
väghållare eller av polisen. 
 
Ovanstående förslag till text i länskungörelsen har utformats efter sammanjämkning av de 
texter som under 2006 förekommer i länskungörelserna i ett försök att få fram en gemensam 
nationell text. 
 
Transporter med CTI-fordon har lagts in som ett fordon med tillstånd att köra på en väg med 
tjälrestriktioner. Även på CTI-vägnätet verkar det riskabelt att på vägar tillhörande BK1 eller 
BK2, tillåta full BK1-last under tjällossningen. Här föreslås därför att den ursprungliga lasten 
för detta vägnät också gäller för CTI-fordon under tjällossningen.  
 
Ett alternativ är att CTI-fordon ju alltid kan ansöka om undantag från tjälrestriktioner. Det är 
dock en kostnad förbunden med ansökan och med många transporter kan kostnaden bli 
betydande.  
 
I ovanstående förslag till rekommenderad text i länskungörelserna hänvisas till 
flera paragrafer i trafikförordningen. För att tydliggöra vad som gäller återges 
här aktuella paragrafer.  
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10 kap 14§ Trafikförordningen 1 och 2 (SFS 1998:1276) 
Föreskrifter med särskilda trafikregler för en väg eller viss vägsträcka om 
1. förbud mot trafik med fordon eller med visst slag av fordon, 
2. begränsning av axellast, boggilast, trippelaxellast eller bruttovikt 
… 
10 minsta avstånd mellan fordon få meddelas av 
… 
c. den myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen inom området om 
det behövs under kortare tid på grund av vägarbete eller liknande arbete, på 
grund av skador eller risk för skador på vägen eller om det behövs på särskild 
vinterväg över istäckt vatten. 
 

11 kap 1§ Trafikförordningen (SFS 1998:1276) 
Fordon som används av polisen i tjänsteutövning får föras på gång- och 
cykelbanor samt på gågator om särskild försiktighet iakttas. Fordonet får inte 
föras med högre hastighet än 30 km i timmen. 
 
En väg samt ett visst område eller färdled i terräng får användas även om 
föreskrifter med förbud eller inskränkning i rätten att trafikera vägen, området 
eller leden meddelats enligt 10 kap 1, 10 eller 14§ eller enligt 41§ väglagen 
(1971:948) 
 
1. i yrkesutövning av polis- och tullpersonal, personal vid kustbevakning, 

läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär, 
2. för transporter av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt, 
3. vid räddningstjänst, eller 
4. i andra jämförliga trängande fall. 
 

13 kap 4§ första stycket Trafikförordningen (SFS 1998:1276) 
Undantag får föreskrivas eller medges om det behövs av särskilda skäl och det 
kan ske utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan 
avsevärd olägenhet.… 
 
Utöver ovan nämnda transporter som undantas från beslut om nedsatt belastning nämns i 
några länskungörelser även transporter av sjuka djur och transporter för slamhämtning. Dessa 
kan ses som exempel på texten i 11 kap 1§ Trafikförordningen (SFS 1998:1276), punkt 4. ”i 
andra jämförliga trängande fall”. 
 
Fordon med CTI-teknik har i ovanstående listning getts tillstånd att trafikera vägen under 
tjällossning med den last som gäller normalt gäller för vägen. Transporter där ringtrycket på 
annat sätt reduceras är sannolikt också relativt skonsamma mot vägytan. Sådana transporter 
måste dock söka undantag från tjälrestriktioner. 
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Bedömning av tjälförhållanden 

Okulär besiktning 
 
Okulära observationer utgör det vanligaste underlaget för att fatta beslut om att 
införa tjälresriktioner. Följande observationer kan vara tecken på bristande 
bärförmåga: 
 

• Ytan rör sig vid belastning från ett tungt fordon. 
• Begynnande skador på Y1G och grusvägar. 
• Spår och sprickor uppstår på belagda vägar och brunt vatten tränger upp 

genom beläggningen vid passage av tunga fordon.  
• Ytuppmjukning uppstår på grusvägar.  
• Vatten blir stående på grusytor. 
• Vattennivån är hög i diken och vattensamlingar. Vid hyvling och 

sladdning av grusvägar är ytlagret mycket mjukt.  
• Tydliga spår uppkommer i grusvägar och ytan är blöt med 

vattensamlingar i spåren. 

Tjälgränsmätare 
För vägar som ligger i anslutning till tjälgränsmätare kan underlag till beslut om 
tjälrestriktioner grundas på sådana registreringar. Data från tjälgränsmätare 
erhålls via internet, www3.vv.se/tjaldjup. 
 
Restriktioner behöver sannolikt inte införas trots att tjällossningsperioden inträtt 
om: 
 

• Tjälgränsmätaren visar att tjäldjupet från vägytan och neråt är minst 30 
cm. 

• Tjälgränsmätaren visar att tjäldjupet från underkant på belagda lager och 
neråt är minst 25 cm. 

 
Under dessa förhållanden bör också undantag från beslut om restriktioner 
beviljas. 
 
En frusen väg har normalt hög bärförmåga. Speciellt viktigt är då att obundna ytligt liggande 
lager är frusna. Risk för allvarliga skador uppkommer då ytligt liggande obundna lager har 
tinat och därmed innehåller höga vattenhalter. Speciellt om det ligger frusna lager under de 
tinande lagren och vid vägens sidor, som hindrar borttransport av vatten, är risken för skador 
stor.  
 
Antalet tjälgränsmätare är ännu relativt litet även om en utbyggnad pågår. Det kan därmed 
vara svårt att fatta beslut som rör längre vägstäckor utifrån registreringar från tjälgränsmätare. 
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VViS-stationer och SMHI 
Lufttemperaturer och vägytetemperaturer kan ge viss information om tjälen i 
vägytan och därmed utgöra underlag för beslut om restriktioner och dispenser. 
Exempel på detta kan vara att tillåta transporter kalla nätter under 
tjällossningsperioden.  
 
Det bör vara möjligt att utifrån registreringar av temperaturer från VViS- stationer och SMHI 
kunna göra bedömningar av tjälförhållanden. Antalet VViS –stationer är betydligt högre än 
antalet tjälgränsmätare och täcker därför en större yta. Det bör också vara möjligt att 
kombinera information från tjälgränsmätare och VViS-stationer och på så sätt få ett säkrare 
underlag för beslut. Dessa möjligheter är under utredning.  

Andra informationskällor 
Underlag för beslut om tjälrestriktioner kan också grundas på exempelvis: 

• SGU:s grundvattenståndsobservationer 
• SMHI:S väderprognoser 
• Utförda bärighetsmätningar, exempelvis med fallvikt 
• Kännedom om vägens konstruktion och materialet i vägkropp och 

undergrund 
• Personlig erfarenhet av tidigare tjällosningsperioder 
• Beräkningar av påkänningar i vägkonstruktionen 
• Markradar för bestämning av lageregenskaper, lagertjocklekar och 

fuktförhållanden 
• Dielektricitetsmätning för bestämning av fukthalt 
• Mätning av elektrisk konduktivitet för bestämning av tjältillstånd. 

 
De tre sista mätmetoderna befinner sig ännu delvis på forskningsstadiet, men används trots 
detta i flera länder för planering av transporter under tjälsäsongen.  

Planering inför tjälsäsongen 
Följande aktiviteter rekommenderas vara genomförda innan tjälsäsongens 
inledning. 
 
- Ett par månader innan tjälsäsongens början kallar regionens tjälsamordnare 
driftledare i regionen, TIC-representanter och driftentreprenörer till möte för att 
gå igenom riktlinjer och rutiner inför tjälsäsongen. Klassningen av vägar 
avseende tjälrestriktioner diskuteras, behov av förändringar som 
uppmärksammats sedan föregående år införs och en aktuell lista på vägklasser 
tas fram. 
  
- Varje region ansvarar för att i samråd med näringsliv och andra intressenter 
förteckna viktiga näringslivsvägar. 
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- Varje region har också pekat ut det CTI-vägnät, där speciella bestämmelser 
gäller för fordon utrustade med CTI-teknik. 
 
- Varje region ansvarar för att samordning sker för vägar som passerar över 
regiongränserna, så att en enhetlighet finns i klassningen. 
 
- En uppdatering sker också av de tjälsträckor som är fördefinierade i WebTFR 
med angivande av lastrestriktioner.  
 
- Länsvis ordnas informationsmöten mellan driftledare, driftentreprenör, 
representanter för näringsliv och transportörer, där också TIC och lokala 
bärighertsgrupper inbjuds närvara. Driftledaren ansvarar. Rutinerna för 
restriktioner och ansökan om undantag från restriktioner gås igenom. Listan på 
vägklasser presenteras och föreslagna förändringar diskuteras. 
 
- Driftledaren eller tjälsamordnaren ansvarar för att klassningen av vägnätet 
uppdateras, föreläggs regionchefen för godkännande, delges TIC samt 
dokumenteras i NRL nät i GVT, som en obligatorisk uppgift. 
 
I dokumentet ”Tjälrestriktioner” står ”Klassificeringen dokumenteras i Vägdatabanken, som 
en obligatorisk uppgift.....” 
 
- Förteckningen över fördefinierade tjälsträckor ska godkännas av regionchefen. 
Förteckningen ges ett diarienummer för hela säsongen. TIC inför förteckningen i 
webTFR. 
 
Genom att förteckningen godkänts av regionchefen har ett myndighetsbeslut fattas som är 
juridiskt hållbart och dessutom underlättar att snabbt besluta om att införa respektive ta bort 
restriktioner på de fördefinierade sträckorna. 
 
- Regionchefen delegerar rätt att fatta beslut i ärenden rörande tjälrestriktioner 
till lämplig funktion vid regionen. Normalt delegeras beslutsrätten till 
driftledarna eller någon namngiven person vid TIC.  
 
Fördelen med att delegera till TIC är en oftast snabbare hantering. Fördelningen med att 
delegera till driftledare är att då kan rimligheten i förslag till restriktioner bättre bedömas och 
eventuellt ifrågasättas. Det senare gör att i ovanstående text nämn driftledaren först.   
 
- Länkungörelsen, vägnät som kan beröras av restriktioner och hantering av 
dispenser mm. delges allmänhet och företag via Vägverkets hemsida och genom 
utskick av ett pressmeddelande. 
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- Regionernas information skickas också direkt till angränsande regioner, 
samordnare för driftverksamheten, ansvarig för kund- och samhällskontakter 
och andra som kan ha behov av informationen.  
 
- Eventuella överenskommelser tecknas med näringslivet om hur 
transportplanering och transporter ska gå till för att restriktioner ska kunna 
undvikas. Sådana överenskommelser dokumenteras genom en enkel skrivning 
som diarierförs, under det diarienummer som tagits ut för säsongen. 
 
- TIC ansvarar för att rutinbeskrivningar för användning av WebTFR uppdateras 
och utsänds till berörda aktörer. 
 
- Tjälgränsmätarna i regionen ses över och deras funktion kontrolleras. 
Regionens tjälsamordnare ansvarar. 
 

Policy avseende införande av tjälrestriktioner. 
Från och med år 2006 hanteras tjälrestriktioner inom Vägverket enligt GD-
beslut ”Nya riktlinjer för hantering av tjälrestriktioner”. I detta dokument 
framförs ett krav på att omfattningen av utmärkta restriktioner om möjligt ska 
minskas. Olika regioner och olika län har olika förutsättningar att reducera de 
utmärkta restriktionerna.  
 
I län med enhetligt näringsliv med stora transportaktörer är det relativt enkelt att 
komma överens med dessa om hur transporter ska planeras och utföras och 
därmed blir det möjligt att undvika lastinskränkningar.  
 
Detta förfarande tillämpas med mycket bra resultat i vissa län. Speciellt i län med stora 
skogsbolag har denna hantering av transporter under tjällossningstider visat sig vara 
framgångsrik. Transportbehoven har kunnat tillgodoses utan att svåra skador uppkommit på 
vägarna.  
 
I län med ett mer diversifierat näringsliv och med många små åkare, varav en 
hel del kommer från utlandet är det mycket svårare att få till överenskommelser 
om transporterna. I sådana län är det lämpligaste förfarandet att införa 
restriktioner så fort detta bedöms nödvändigt, men att också vara frikostig med 
att bevilja undantag från införda restriktioner. 
 
Möjligheterna att få kontakt med alla mindre transportörer är begränsade. Om en skylt om 
tjälrestriktioner sätts upp tar i allmänhet de som har behov av att få transporter utförda kontakt 
med entreprenör eller väghållare och då går det ofta att gemensamt hitta en acceptabel lösning 
på transportproblemet.  
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Införande av tjälrestriktioner 
- Om inte annan information tyder på motsatsen ska tjälrestriktioner införas när: 
a. en skadeutveckling till följd av bristande bärförmåga befaras på belagda 

vägar utom Y1G och oljegrusvägar, som uppgår till 1 % av den 
fördefinierade tjälsträckans längd. 

b. när en skadeutveckling till följd av bristande bärförmåga befaras på Y1G 
och oljegrusvägar, som uppgår till 3 % av den fördefinierade tjälsträckans 
längd. 

c. när en skadeutveckling till följd av bristande bärförmåga befaras på 
grusvägar, inklusive grusvägar med förseglat grusslitlager, som uppgår till 
5 % av den fördefinierade tjälsträckans längd. 

 
Här har valts att kopiera de kriterier som finns i dokumentet Tjälrestriktioner. det kan 
diskuteras om det inte skulle räcka med att skilja på två klasser Y1G- och belagda vägar 
respektiver grus- och oljegrusvägar. Skador på belagda vägar och Y1G kostar ofta mycket att 
reparera. Grus och oljegrus är enklare och kostar mindre att reparera.   
 
- Entreprenör ger förslag om införandet av tjälrestriktion till driftledare och 
informerar TIC i första hand via WebTFR, annars på annat sätt. 
 
- Driftledaren eller TIC tar beslut om restriktionen och meddelar sitt beslut till 
driftentreprenör och TIC respektive driftledaren.  
 
- TIC registrerar tjälrestriktionen i Triss. 
 
- Entreprenör tillkännager restriktionen genom uppsättning av vägmärken som 
visar nedsättning av tillåten belastning. Utmärkning av föreskrifterna skall enligt 
10 kap. 13 § trafikförordningen ske i enlighet med bestämmelserna i 
vägmärkesförordningen (1978:1001). 
 
- TIC ansvarar för att beslutet diarieförs under det ärende som gäller för de 
fördefinierade sträckorna. 
 
- Information om aktuellt läge i fråga om tjälrestriktioner och bärförmåga delges 
allmänhet, företag och åkare via Vägverkets hemsida, www.vv.se,  i ”Läget på 
vägarna”. 
 
Här föreslås i första hand att driftledaren har får beslutsrätten delegerad till sig eftersom denna 
normalt sett har den bästa kompetensen att bedöma förslaget från entreprenören. Egentligen 
finns det dock förmodligen inte något skäl till att inte delegera beslutsrätten till driftledaren. 
Genom att entreprenören samtidigt som förslaget skickas till driftledaren också informerar 
TIC, kan TIC agera och införa alla uppgifter i TRISS och TFR. 
 
Det är juridiskt tveksamt att entreprenören sätter upp vägmärken om inskräkning i tillåten 
belastning innan det formella besluter är fattat, vilket är det normala förfarandet idag. När 
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skador börjar uppstå är det dock i allmänhet så bråttom att agera att något annat förfarande 
knappast är rimligt. Kommer inte skyltarna upp i tid kan vägen skadas och i vissa fall kanske 
transporten kan fastna eller eventuellt fordon eller människor komma till skada. Tiden mellan 
skyltning och beslut bör dock göras så kort som möjligt. I detta avseende skulle ett mer mobilt 
system möjligtvis kunna snabba upp hanteringen ytterligare.  
 
Efter samtal med Vägverkets jurister framgår att beslut om restriktioner och undantag från 
dessa är reglerat som en föreskrift och att det egentligen därför endast är Vägverkets 
generaldirektör som kan ta sådana beslut. Konsekvensen av detta är att med det förfarande 
som sker idag kan inga beslut om restriktioner tas. De skyltar som sätts upp har ingen laglig 
grund och ingen kan lagföras för att ha brutit mot dessa. 
 
Det kan också tänkas att den, som inte genomfört en transport på grund av en skyltad 
restriktion eller information på annat sätt om att tjälrestriktioner införts, skulle kunna kräva 
skadestånd för att transporten hindrats.  
 
Ett förfarande där generaldirektören är den som måste fatta beslut om restriktioner verkar inte 
hanterbart. Därför bör detta snarast ses över och möjligheten att ändra föreskriften utredas.  
 
Här rekommenderas ett förfarande där någon funktion/tjänsteman på Vägverket genom 
delegation från regionchefen får rätt att fatta beslut om tjälrestriktioner och undantag från 
dessa. Delegationen bör ges till driftledare eller TIC. Beslut om restriktioner bör tas innan 
entreprenören skyltar att en restriktion införts. Möjligheten att klara av detta snabbt genom ett 
mobilt system med WebTFR bör snarast utredas. Elektroniska underskrifter förekommer ju nu 
t.ex. vid beslut om utbetalningsorder. Detta kanske även vore en möjlig lösning i denna fråga. 
 
Genom att all information vidarebefordras till WebTFR så finns allt material lagrat och de 
statistikuppgifter som behövs kan tas fram relativt enkelt. 

Beslut om undantag från tjälrestriktion 
Trafikanterna kan ansöka om undantag från tjälrestriktionerna. Ansökan skall 
prövas av den myndighet som har meddelat restriktionen. Undantagen behandlas 
i 13 kap 3-5 § i trafikförordningen. Ett undantag skall avse ett visst ändamål. 
Undantag får medges eller föreskrivas om det behövs av särskilda skäl och om 
undantaget kan ske utan fara för bland annat trafiksäkerheten och skada på 
vägen. Avgifter enligt avgiftsklass 3 skall enligt 2 kap. 4 § i förordningen 
(2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet tas ut för prövning av en 
ansökan. 
 
Undantag från tjälrestriktioner bör ges. 
a. för transporter som inte orsakar skador på vägen, exempelvis vid tillfälligt 
frusen vägbana. 
b. För transporter som inte orsakar större skador på vägen än vad som kan 
repareras med inom Grundpaket Drift upphandlade reparationsinsatser. 
c. till boende längs en väg med tjälrestriktioner för transport med fordon utan 
last till och från bostad från närmaste restriktionsfria väg. 
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d. till företag längs en väg med tjälrestriktioner för akuta transporter till och från 
närmaste restriktionsfria väg. 
 
Särskilda villkor kan knytas till undantagen, exempelvis avseende 
tjälförhållanden, vikter, användande av CTI-utrustning, rapportering om 
vägbanans skick mm.  
 
Undantagen bör förenas med villkor om att de kan återkalls om 
förutsättningarna förändras, t.ex. om tjällossningen utvecklas sämre än beräknat 
eller om slitaget på vägen blir orimligt stort.  
 
- Åkare/transportör tar kontakt med driftentreprenör eller driftledare eller TIC  
för att söka dispens.  
 
Ansökan om dispenser går förmodligen många gånger till på ett ganska informellt sätt. En 
åkare eller ett företag som vill ha dispens ringer till driftentreprenören/driftledaren/TIC och 
hör om det går att få dispens. Blir svaret nej händer förmodligen inget mer. Inget formellt 
beslut är fattat och ingen notering görs. Detta gör det mycket svårt att följa upp icke beviljade 
ansökningar eftersom ingen formell ansökan om undantag från restriktioner lämnats in.  
 
- Driftentreprenör och driftledare samråder om så behövs. 
 
- Entreprenör ger förslag till beslut som meddelas den sökande. TIC informeras 
också via WebTRF. 
 
Entreprenören är den som har bäst kännedom om det aktuella läget avseende vägens 
bärförmåga och bör vara den som i första hand får uttala sig och föreslå ett beslut. 
 
- Undantag från tjälrestriktion beviljas för varje transport och gäller ett fordon, 
en väg och ett tillfälle. 
 
- Undantag beviljas när entreprenören bedömer att en transport kan ske utan att 
nämnvärda skador uppstår på vägen. 
 
- I undantagsfall kan också undantag beviljas om skador befaras men 
transportören förbinder sig att inom en viss tid återställa vägen på egen 
bekostnad. 
 
- Entreprenören för en liggare över beviljade och avslagna ansökningar om 
undantag från tjälrestriktioner, i enlighet med FSB. Liggaren diarieförs under 
samma diarienummer, som förteckningen över de fördefinierade vägsträckor 
som kan bli föremål för restriktioner. 
 
- Det formella beslutet om undantag från tjälrestriktion fattas av driftledare eller 
TIC, dvs den som fått beslutsrätten delegerad till sig av regionchefen. Varje 
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vecka skriver beslutsfattaren under liggaren och skickar tillbaka till 
entreprenören. 
 
Detta förfarande tillämpas i princip i flera regioner och bedöms som juridiskt 
tillfredsställande, men ändå ganska smidigt. Normalt förs inte liggare över avslagna 
ansökningar om dispens. Dessa är dock förmodligen ganska få och det borde inte vara någon 
större svårighet att också registrera dessa. Alla beslut om dispenser är myndighetsbeslut och 
bör därför diarieföras. 
 
I regel har varje region en egen rutin för hantering av dispenser. I allmänhet anser man att 
hanteringen fungerar bra, men det finns en viss oro för att nuvarande hantering inte är riktigt 
korrekt från juridisk synpunkt.   
 
Information om dispensansökningar borde också kunna ges via internet och WebTFR. Inom 
det för tjälrestriktionssträckorna uttagna diarienummret borde varje ansökan om undantag från 
restriktioner kunna ges ett löpande nummer som entreprenör, polis mm. borde kunna följa upp 
via WebTFR. Eventuella problem med en sådan hantering måste dock först utredas. 
 
Hanteringen av ansökningar om undantag från tjälrestriktioner är avgiftsbelagd. Förmodligen 
tas dock avgifter ut relativt sällan. Det skulle dock förmodligen vara möjligt att ta ut avgifter 
för de ansökningar som beviljats, vilka finns förtecknade i liggaren. Likaså skulle det vara 
möjligt att ta ut avgifter för inlämnade ansökningar om undantag. Däremot går det knappast 
att ta ut avgifter för en förfrågan från en åkare per telefon till en entreprenör, som meddelar 
åkaren att förslaget från entreprenören till beslutsfattaren på Vägverket kommer att bli att 
ansökan avslås.  
 
Förmodligen krävs ett underskrivet beslut från beslutsfattaren för att beslutet om undantag ska 
gälla. Det är oklart om det är juridiskt hållbart att beslutsfattaren förts meddelar sitt beslut 
muntligt och sedan bekräftar detta genom att signera liggaren. Möjligheten att använda 
elektroniska signaturer bör också utredas. Vissa myndigheter har ju numera en helt 
elektronisk hantering av fakturor, sakattest och bokföringsorder ju också är en form av 
beslutsfattande.  

Beslut om upphävande av restriktion 
I princip sker detta på samma sätt som vid beslut om restriktion. 
 
- Driftentreprenören föreslår att restriktionen  ska upphävas. 
 
- Bedömningen grundas på okulära besiktningar av fuktighet i grusvägsytor i 
samband med hyvling och sladdning, skadeutvecklingen vid trafikering, allmän 
upptorkning i terrängen, t.ex vatten i diken, registreringar från tjälgränsmätare, 
värderläget i allmänhet, registreringar från VViS, rapporter från SMHI och 
erfarenheter från tidigare år. I princip används samma informationskällor som 
vid beslut om att införa tjälrestriktioner. 
 
- Driftentreprenören kontaktar driftledaren och informerar TIC via WebTFR 
eller på annat sätt. 



Catherine Pers 40 2007-02-16 
Rolf Magnusson 

 
- Driftledaren eller TIC tar det formella beslutet och meddelar driftentreprenör 
respektive TIC detta. 
 
- Driftentreprenören avlägsnar vägmärken om inskränkning i tillåten belastning.  
 
- TIC registrerar i TRISS att inskränkningen av tillåten belastning ej lägre är 
aktuell. 
 
- I det fall driftledaren har en annan uppfattning än driftentreprenören meddelar 
driftledaren TIC och entreprenören detta. Den som fått rätten att fatta beslut 
delegerad till sig tar beslutet och meddelar detta. 
 
- TIC ansvar för att beslutet diarieförs under det ärende som gäller för årets 
tjälrestriktioner på de fördefinierade sträckorna. 
 
- Information om aktuellt läge i fråga om tjälrestriktioner och bärförmåga delges 
allmänhet, företag och åkare via Vägverkets hemsida, www.vv.se,  i ”Läget på 
vägarna”. 

 Efterlevnad 
Det sker idag ingen organiserad uppföljning av vare sig efterlevnaden av restriktioner eller 
dispenser. Vägverket har ingen rättighet att fungera som polis. För polisen är detta i allmänhet 
inte någon prioriterad arbetsuppgift. En allmän uppfattning är att brott mot restriktioner 
relativt sällan förekommer och det finns egentligen inte någon anledning att införa ett 
strängare system för övervakning av efterlevnaden, så länge inte ett sådant system införs för 
överlaster generellt på hela vägnätet, exempelvis via B-WIM. 
 
De brott mot efterlevnaden som upptäcks, inrapporteras till regionens 
tjälsamordnare, som registrerar händelsen och tar kontakt med den som svarat 
för försyndelsen. Vid allvarligare konsekvenser exempelvis i form av skador på 
vägen, tar tjälsamordnaren kontakt med polisen. 
 
I allmänhet uppstår inte några svårare konsekvenser och det bör räcka med en kontakt med 
åkaren/företaget. I andra fall bör polisen kontaktas.   

Uppföljning under och efter tjälsäsongen 

Uppföljning av skador och kostnader för reparation av tjälskador 
- Driftentreprenören för kontinuerligt liggare över de skador som är att hänföra 
till trafikens inverkan under tjälsäsongen. Liggaren skiljer på de skador som ska 
repareras inom ramen för det kontrakt som gäller för driftområdet och skador 
som ska åtgärdas utanför detta kontrakt. 
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- Driftentreprenören delger driftledaren en lista på de skador som uppkommit till 
följd av tjällossningen i samband med de byggmöten som regelbundet hålls 
mellan driftledare och driftentreprenör.  
 
- Driftentreprenören följer kontinuerligt upp kostnaderna för reparation av 
tjälskador som ligger inom ramen för det som ska åtgärdas inom kontraktet.  
 
Denna information vore värdefullt för väghållaren att få ta del av. Frågan är dock i vilken grad 
entreprenören vill hålla dessa uppgifter för sig själv ur konkurrenssynpunkt och för att ha en 
bättre förhandlingssituation i samband med kommande reglering av kontraktssumma och 
framtida upphandlingar. 
 
- Driftentreprenören följer upp kostnader för reparation av tjälskador som ersätts 
utanför kontraktet för driftområdet.  
 
Dessa kostnader är ju också kända av väghållaren eftersom någon form av upphandling eller 
beställning måste ske för åtgärder utanför kontraktet. 

Dokumentation av statistikuppgifter avseende tjälrestriktioner 
Genom den inrapportering som kontinuerligt sker till TIC, så finns där allt material samlat 
som behövs för uppföljning av tjälrestriktioner. 
 
Inför årets verksamhetsberättelse sammanställer TIC, regionsvis och länsvis för 
varje vägklass följande uppgifter avseende tjälrestriktioner för säsongen: 
 

• Km väg med tjälrestriktioner 
• Dygnskm väg med restriktioner 
• Antalet beviljade respektive avslagna ansökningar om undantag från 

tjälrestriktioner. 
• Antal dygn som varje fördefinierad tjälsträcka varit föremål för 

restriktioner.  
 
Ansvarig driftledare sammanställer uppgifter om tjälskador och kostnader för 
reparation av dessa skador. 
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Avslutning av tjälsäsongen 

- Tjälsamordnare på regionen inbjuder näringsliv och åkare till möte när 
tjälsäsongen är avslutad för genomgång av erfarenheter. Vid detta möte deltar 
tjälsamordnare, driftledare och driftentreprenör. TIC, lokala bärighetsgrupper 
och ansvarig för kund- och samhällskontakter inbjuds närvara. Enkla 
mötesanteckningar förs.    

- Tjälsamordnare kallar till möte med driftledare och driftentreprenör för 
avstämning av erfarenheter under tjälsäsongen. Enkla mötesanteckningar förs. 
 
- Tjälsamordnaren gör en sammanställning av synpunkterna från näringslivet, 
transportörerna, driftentreprenörerna och väghållaren.  
 

Mallar 
Följande mallar finns som stöd för regionernas hantering av tjälrestriktioner 
 
- Beslut om fördefinierade tjälsträckor (Bilaga 1) 
- Delegering av rätten att besluta om tjälrestriktioner (Bilaga 2) 
- Formulering av beslut om restriktioner (Bilaga  3) 
- Formulering av beslut om dispenser (Bilaga 4) 
- Liggare för registrering av ansökningar och beslut om undantag från 
tjälrestriktioner (Bilaga 5) 
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Bilaga 4. Ansökan om medel för fortsatt forskningsprojekt 
 

Projektbeskrivning    2006-12-01 

1. Projektbenämning (svenska) 
Tjälrestriktioner – hantering och uppföljning 

2. Sammanfattande projektbeskrivning (svenska) 
Projektet drivs som ett doktorandprojekt. 
 
Syftet med detta projekt är att: 
 
- vidareutveckla metoden för hantering av tjälrestriktioner samt att implementera den, 
utvärdera den och föreslå förbättringar.  
 
- utnyttja tillgänglig teknik för att noggrannare än idag kontinuerligt bestämma vilken 
belastning olika vägkonstruktioner tål och knyta detta till fordonens totalvikt, axellaster och 
däckstryck och komplettera metoden för hantering av tjälrestriktioner med detta. 
 
I en förstudie har en inventering gjorts angående hur regionerna tillämpar nu beslutad policy 
för tjälrestriktioner och ett förslag till enhetlig nationell metod föreslagits, utifrån de bästa 
rutinerna inom de olika regionerna. Denna metodbeskrivning ska nu kompletteras med mallar 
och andra dokument, som hjälpmedel för hanteringen och förslag till åtgärder för att förbättra 
det informationssystem som används idag, för att möjliggöra snabbare vägnätsanknytning, 
snabbare information till olika intressenter och effektivare erfarenhetsåterföring och 
uppföljning. Ett utbildningspaket ska tas fram för att användas vid implementering av 
metoden. Detta kan också göras webbaserat för att möjliggöra flexibel användning.  
Med tjälgränsmätare kan tjälens utbredning i vägkonstruktionen registreras på ett antal 
platser. I flera regioner anskaffas nu ytterligare tjälgränsmätare. Vägverkets VViS-stationer, 
SGU:s observationer av grundvattenstånd och SMHIS:s väderprognoser ska utnyttjas och 
kompletteras med mätningar av resistivitet för att bedöma fuktförhållande. Tillsammans med 
redan utförda fallviktsmätningar ska sådana data användas för att ännu bättre bedöma 
materialegenskaper och variationer i dessa. Med denna information kan påkänningar beräknas 
med linjär elasticitetsteori eller mer sofistikerad FEM-teknik och utifrån detta den trafik 
bestämmas som kan tillåtas vid olika tidpunkter, vilket utgör ett underlag för beslut om 
restriktioner och dispenser.  

3. Projektbenämning (engelska) 
Traffic restrictions at frost thaw. Routines for activities and evaluation of consequences. 

4. Sammanfattande projektbeskrivning (engelska) 
This project involves a doctoral student. 
The objective is to  
- develop the method to handle traffic restrictions at frost thaw, implement the method, 
evaluate it and improve it. 
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- use available technique for more accurate evaluation of permissible traffic load concerning 
total weight, axis loads and tyre pressure as a complement to the method to handle traffic 
restrictions now in use. 
In a pilot study the current activities to handle the national policy for frost restrictions at 
regional offices at the Swedish Road Administration, SRA, have been examined. A new 
national methodology to handle frost restrictions has been proposed combining the best 
regional routines. 
This description will now be supplemented by forms and other documents for support. A 
proposal for improvement of current information systems will be presented in order to give 
faster connection to the national road data base, faster information to road users and more 
efficient systems to collect experiences and present consequences. An educational program 
will be developed for implementation of the method, possibly web based. 
Frost limit sensors in the road structure are today used as a guide for decision of frost 
restrictions. Several regional offices now plan to install new such sensors. Frost limit 
measurements together with information from VViS-systems, ground water table 
observations, weather forecasts, resistivity measurements of water conditions and performed 
Falling Weight Deflectometer measurements will be used for evaluation of material 
characteristics. This information will be used to calculate traffic induced stresses and strains 
in the structure by linear elastic models or finite element models to examine permissible 
traffic loads as a base for decisions on restrictions.  

5. Uppdragstagare (organisation) 
CDU, KTH/Högskolan Dalarna 
Kontaktperson: Håkan Westerlund, KTH 100 44 Stockholm, 08-790 6943, 
hakanwes@infra.kth.se. 
Projektledare: Rolf Magnusson, Högskolan Dalarna, 781 88 Borlänge, 023-77 8510, 070-317  
8510, rmg@du.se 

6. Tidsramar 
Startdatum: 2007-01-01  Slutdatum 2001-12-31 

7. Finansiering (tkr exklusive moms) 

 
År Egen finansiering Annan 

finansiering 
Finansieras av 
Vägverket 

Summa 

2007 40 0 800 840 
2008 40 400 1425 1825 
2009 40 400 1425 1825 
2010 0 400 1225 1625 
2011 0 0 1025 1025 
Totalt 120 1200 5900 7100 
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8. Specificering av kostnader (tkr exklusive moms) 
År Lön inkl. soc 

avgifter 
Utrustning Resor Övrigt Påslag Summa 

2007 400 75 50 25 250 800 
2008 835 75 50 25 440 1425 
2009 835 75 50 25 440 1425 
2010 695 75 50 25 380 1225 
2011 535 75 50 25 315 1025 
Totalt 3300 375 250 150 1825 5900 

9. Annan finansiär 
Annan finansiering är avsedd att sökas från KK-stiftelsen och/eller Vinnova. KK-stiftelsen 
finansierar normalt projekt under högst tre år utanför deras egna forskarskolor. Vinnova har 
relativt ofta utlysningar inom fält som skulle kunna passa in här. För båda gäller att det kan 
vara lättare att få medel om man har viss finansiering tidigare. Av egen finansiering är 40 kkr 
för 2007 beviljade av Högskolan Dalarnas statsanslag. 

10. Eventuella kompletteringar av kostnadsuppgifterna 
I punkt 8 har bara kostnader som VV finansierar tagits med. Av de intäkter som eventuellt 
kommer från övriga finansiärer är bara 40 kkr sökta och beviljade. Dessa går helt till lön och 
täckning av indirekta kostnader. I projektet är det tänkt att Vägverket inom sin ordinarie 
verksamhet i samråd med projektet bidrar med den utveckling som är planerad inom 
Vägverket utan kostnad för projektet, exempelvis installation av tjälgränsmätare och 
utveckling av TFR. Dessutom förväntas Vägverket stå för kostnader för 
demonstrationsprojekt, tillhandahållande av sina datasystem och egen personals deltagande i 
seminarier och referensgrupper m.m. inom ramen för sin ordinarie budget, så att sådana 
kostnader inte belastar projektet. Doktorandens lön finns dock med i projektets budget även 
om det kan hända doktoranden blir anställd på VV.   

11. Leverans- och betalningsplan (tkr exklusive moms) 
007-01-15 Förslag till metodbeskrivning inklusive vissa mallar. Fakturering av resterande 
medel från förstudien 2006. 
2007-12-31 Uppdaterad metodbeskrivning med mallar samt ett utbildningsprogram. Förslag 
till reviderad informationshantering. Fakturering kvartalsvis i efterskott med 200 tkr/kvartal. 
2008-12-31 Reviderad metodbeskrivning. En utvärdering av CTI-systemet i samband med 
tjällossningsperioden och en sammanställning av väganvändares synpunkter. Fakturering sker 
i efterskott med 350 tkr kvatal 1 - 3 och 375 tkr kvartal 4. 
2009-12-31 Informationssystemet färdigutvecklat. En metod för beräkning av 
fuktförhållanden och bärförmåga är färdigställd. fakturering sker i efterskott med 350 tkr 
kvartal och 375 tkr kvartal 4. 
2010-12-31 Ett relativt komplett system är färdigt. Fakturering sker i efterskott med 300 tkr 
kvartal 1-3 och 325 tkr kvartal 4. 
2011-12-31 Systemet är implementerat och utvärderat. Fakturering sker med 250 tkr kvartal 1 
- 3 och 275 tkr kvartal 4. 

12. Projektaktiviteter, etappindelning 
Projektet kan indelas i ett antal huvudaktiviteter:  
Utveckling av informationssystemet. 
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Utveckling av metodik för bestämning av vägens bärförmåga. 
Utvärdering av fordonens skadeverkan och inverkan av CTI-teknik.  
 
Projektet kan delas in i följande aktiviteter avseende leveranser av resultat: 
Akt 1. Presentation av metodbeskrivning, Implementering av metoden. 2007, jan-feb. 
Akt 2. Utveckling av mallar, test och utvärdering av utvecklat system. Årligen 2007- 2010, 
jan - juni. 
Akt 3. Utveckling av uppföljningssystem för restriktioner, skador och kostnader.2007 jan - 
2008 juni. 
Akt 4. Utvärdering av CTI. 2007 aug - 2008 dec. 
Akt 5. Utvärdering av tjälgränsmätare och andra typer av sensorer. 2007 nov - 2009 juni.  
Akt 6. Utveckling av metod för beräkning av urtjälning, fukt, materialegenskaper 2007 juni-
2009 nov. 
Akt 7. Utveckling av informationssystemet. 2007 aug - 2009 nov. 
Akt 8. Utveckling av metoder för prognoser och interpolera mellan mätstationer. 2008 jan-
2011 dec.  
Akt 9. Utveckling av metodiken för att bestämma bärförmågan 2008 jan - 2010 dec. 
Akt 10.Demonstration av ett komplett system 2010 jan - 2011 dec. 
Akt 11. Utvärdering av synpunkter från Väghållare och väganvändare. 2011 jan - dec. 
 
HDa har huvudansvar för aktivitet 1, 2, 3, 7, 10 och 11 samt ansvaret för samordningen av 
projektet. 
De samarbetspartners som finns i projektet planeras ha det tunga ansvaret för aktivitet 4, 5, 6, 
8 och 9. De senare aktiviteterna kan komma att drivas i form av andra doktorandprojekt. 

13. Bakgrund 
Näringslivet kräver att Vägverket minskar omfattningen av tjälrestriktioner. Statsmakterna 
kräver att Vägverket använder tjälrestriktioner för att skydda vägnätet mot orimlig 
nedbrytning och avvisar ökade underhållsanslag. Medborgarna begär att Vägverket använder 
tjälrestriktioner för att vägarna inte ska bli sönderkörda. Vägverket måste hitta en lämplig 
balans mellan dessa motstridiga krav. Sommaren 2005 har GD vid Vägverket beslutat om en 
ny grov rutin för hanteringen av tjälrestriktioner. Denna rutin behöver konkretiseras genom att 
en verksgemensam metodbeskrivning utarbetas, implementeras och utvärderas. Som underlag 
för metodbeskrivningen har under 2006 i en förstudie skett en kartläggning av dagens 
hantering av tjälrestriktioner i olika regioner, där problem och brister identifierats och ett 
första utkast till metodbeskrivning utarbetats. 

14. Syfte 
Syftet med detta arbete är att: 
 

- vidareutveckla metoden för hantering av tjälrestriktioner samt att implementera den, 
utvärdera den och föreslå förbättringar.  

- utnyttja tillgänglig teknik för att noggrannare än idag kontinuerligt bestämma vilken 
belastning olika vägkonstruktioner tål och knyta detta till fordonens totalvikt, 
axellaster och däckstryck och komplettera metoden för hantering av tjälrestriktioner 
med detta. 

15. Effekter 
Projektet förväntas leda till: 
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- En mindre subjektiv, relativ enhetlig och juridiskt korrekt hantering av tjälrestriktioner 
i landet. 

- En mer enhetlig begreppsvärld som möjliggör mer rättvisande jämförelser i tid och 
rum.  

- En korrektare och snabbare tillgänglig information om vägarnas bärförmåga, som dels 
kommer att leda till att restriktionerna kan minska i förhållande till idag och underlätta 
näringslivets transporter, dels till mindre tjälskador på vägarna därför att restriktioner 
och dispenser bättre anpassas till vägarnas verkliga bärförmåga.  

- En bättre uppfattning om väghållarens kostnader för tjällossningsskador. 
- En bättre uppfattning om de faktiska konsekvenserna av tjälrestriktioner genom bättre 

uppföljning av både restriktioner och dispenser från dessa restriktioner. 
- Positiva ekonomiska konsekvenser för Vägverket och samhället, grovt uppskattade till 

sammanlagt minst 200 Mkr/år, enligt punkt 23. 

16. existerande kunskap, pågående forskning 
Vägverket har ett system av VViS-stationer utplacerade längs vägnätet. Dessa kan användas 
för information om aktuellt väder och tidigare väder tillsammans med SMHI:s observationer. 
SMHI:s prognoser ger också underlag för bedömning av framtida väder. Vid VTI har program 
utvecklats med vilka det är möjligt att utifrån VViS-data beräkna temperaturer och tjälfronter 
i olika vägkonstruktioner. Det finns också möjlighet att komplettera dessa beräkningar med 
hjälp av mätningar. Vägverket har ett antal givare utplacerade i mellersta Sverige. Åke 
Hermansson vid VTI har genomfört undersökningar av denna typ (1). Det är också möjligt att 
komplettera med dielektricitetsmätningar för bestämning av mängden ofruset vatten. Även 
detta har gjorts vid VTI. Motsvarande undersökningar har även gjorts i Canada, Finland och 
USA, se t.ex. (2). Det finns program för beräkning av påkänningar i vägkonstruktioner 
beroende på materialegenskaper och belastning, såväl analytiska program som FEM-program. 
Materialegenskaper är beroende av temperatur och fuktförhållanden. SGU:s 
grundvattenståndsmätningar kan också vara till hjälp vid fuktbestämningar. Ett problem är att 
mätstationerna inte ligger där informationen behövs ur tjälsynpunkt. Teknik behöver då 
utvecklas för att interpolera med hjälp av tillgängliga data.  
 
Vid Vägverket pågår idag en intensiv utveckling av vägnätsbaserad information, knuten till 
den nationella vägdatabasen. Vid Högskolan Dalarna pågår flera projekt som syftar till 
utveckling av denna teknik. Systemet Tillfälliga Framkomlighetsrestriktioner hanterar 
tjälrestriktioner. Systemet består av ett webbgränssnitt för inrapportering och kopplar ihop ett 
antal olika system för vägnätsanknytning, lagring av information, uttag och distribution av 
data. I dagsläget erfordras en hel del manuell hantering för att systemet ska fungera. 
Dessutom har många delsystem utvecklats var för sig, vilket gör att det finns brister i 
kompatibiliteten. Ett önskemål är också att systemet blir lättillgängligt och mobilt. 
Motsvarande behov finns i andra länder med tjälproblem och även här pågår viss utveckling. 
 
Central Tire Inflation kan användas för att reducera luftrycket i däcken och därmed också 
påkänningen på vägytan. Inverkan längre ner i vägkonstruktionen kan beräknas med ovan 
nämnda program. Försök med CTI i fält och provhallar har gjorts i Sverige bl.a. vid 
Skogforsk, Vägverket och VTI, se t.ex. (3). Systemet tillämpas i USA och Kanada.  
 
Många olika delsystem finns eller är under utveckling i både Sverige och utlandet. I detta 
projekt ska systemen kopplas ihop för en tillämpning inom området tjälrestriktioner och 
utmynna i en metodik för effektivare hantering av tjälrestriktioner. Vad känt är finns i 
dagsläget inget sådant projekt även om motsvarande tankar har framförts i bl.a. Finland. 
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(1) Åke Hermansson, Mathematical Model for Calculation of Pavement Temperatures, TRR 
1764, Paper No. 01-3543. 
(2) Maureen Kestler, G. Hanek, M. Truebe, Evaluation Moisture sensors and monitoring 
Seasonal Moisture variations in Low-Volume Roads, TRR 1755; Paper No. 01-0248.  
(3) Kent Enkell, Anita Ihs, CTI försök avseende framkomlighet på mjuka underlag, 
Arbetsrapport, VTI, 2004-12-10. 

17. Projektmetodik 
Projektet inleddes av en förstudie 2006, som kommer att utmynna dels i ett utkast till en 
nationell, enhetlig metodbeskrivning, dels till denna ansökan om fortsatt finansiellt stöd för 
projektet. 
Projektet kommer att drivas i form av doktorandprojekt. 
Projektet drivs i etapper enligt punkt 12 och delmål framgår av punkt 11. 
Andra parter involverade i projektet framgår av punkt 25 och 26.  
Här ska nämnas den nära anknytning som mellan detta projekt och projektet vid LTU 
"Bärighetsreduktion vid tjällossning". Modellen för beräkning av tjälförlopp, fuktförhållanden 
och materialegenskaper är planerade att erhållas från detta projekt.  
Den del som avser interpolering av data mellan mätstationer är planerad att utföras vid 
Göteborgs universitet. I detta projekt är vissa resurser avsatta för att genomföra en förstudie i 
detta avseende. Den förstudien kommer också att innefatta möjligheten att bedöma 
bärförmågan på väg genom mätning från fordon, där den delen är planerad att finansieras 
inom projektet vid LTU. Avsikten är att förstudien också ska utmynna i ett förslag till 
doktorandprojekt vid GU. 
 
Implementering av projektresultat beskrivs i punkt 22 och planerad rapportering under punkt 
19. 
 
Den referensgrupp som etablerats under förstudien under 2006 kommer också att följa ett 
eventuellt fortsättningsprojekt. Referensgruppen som nu består av representanter för 
Vägverket och högskolevärden ska kompletteras med bl.a. entreprenörer och representanter 
för samarbetspartners.  
 
Den metod som utvecklas kommer under projektets gång årligen att testas och utvärderas 
under tjälsäsongen och kontinuerligt uppdateras med ledning av erfarenheterna. 
Demonstrationsprojekt planeras därför att löpa kontinuerligt under tjälsäsongen. 
 
Informationssystemet kommer att utvecklas i nära samarbete med berörda systemägare och 
systemförvaltare på Vägverket. Ett sådant samarbete har etablerats under förstudien. Det är 
inom en sådan organisation en tänkt företagsdoktorand inom Vägverket skulle ha sin 
placering. 

18. Metoder, modeller 
För beräkning av tjällossningsförlopp och fuktförhållanden kommer analytiska modeller 
huvudsakligen utvecklade vid LTU att användas. 
 
För beräkning av vägkonstruktionens bärighetsegenskaper kan både linjärelastiska 
lagermodeller, FEM-analyser och geotekniska beräkningsmodeller komma till användning. 
Sådana modeller kommer också att utnyttjas för att jämföra skadeverkan från CTI fordon med 
skadeverkan från fordon med normala ringtryck.  
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För interpolering av data från ett fåtal mätstationer kommer statistiska modeller att användas. 
Dessa modeller kompletteras med modeller utvecklade vid GU för att göra prognoser på 
framtida vädersituationer och urtjälningsförlopp. 
 
För sammanställningar av synpunkter från väghållare och användare kommer både skriftliga 
enkäter och djupintervjuer att användas. I intervjuerna kommer huvudsakligen "open ended 
questions" att utnyttjas. Den metod som utvecklats vid Linköpings universitet 
"Förändringsanalys" planeras bli använd för att kartlägga problem och förändringsbehov.  
 
Ur uppföljningssynpunkt är det viktigt att korrelera aktuell vinter till normala 
vinterförhållanden. Här planeras den vintermodell som utvecklats vid VTI och som också 
innehåller en tjälmodell bli använd. 

19. Projektrapportering 
Avrapportering till referensgruppen kommer att ske vid referensgruppens möten. Inom CDU 
gäller att sådana möten hålls 2 - 3 gånger per termin beroende på i vilken fas projektet 
befinner sig. Projektet kommer också att presenteras vid olika seminarier och konferenser, 
t.ex. VTI:s forskardagar och CDU-dagen. 
 
I slutet av varje år görs en årsrapport med redovisning av årets erfarenheter och en 
beskrivning av uppnådda mål. Tertialrapporter avlämnas tre gånger per år avseende erhållna 
resultat, ekonomi och läge i förhållande till tidplan. 
 
Projektet kommer att utmynna i ungefär fem publikationer i internationella tidsskrifter eller 
eventuellt vid någon internationell konferens.  
 
Halvvägs i projektet ska en licavhandling framläggas och i slutet av projektet en 
doktorsavhandling. 

20. Riskanalys 
Avrapportering till referensgruppen kommer att ske vid referensgruppens möten. Inom CDU 
gäller att sådana möten hålls 2 - 3 gånger per termin beroende på i vilken fas projektet 
befinner sig. Projektet kommer också att presenteras vid olika seminarier och konferenser, 
t.ex. VTI:s forskardagar och CDU-dagen. 
 
I slutet av varje år görs en årsrapport med redovisning av årets erfarenheter och en 
beskrivning av uppnådda mål. Tertialrapporter avlämnas tre gånger per år avseende erhållna 
resultat, ekonomi och läge i förhållande till tidplan. 
 
Projektet kommer att utmynna i ungefär fem publikationer i internationella tidsskrifter eller 
eventuellt vid någon internationell konferens.  
 
Halvvägs i projektet ska en licavhandling framläggas och i slutet av projektet en 
doktorsavhandling. 

21. Förväntat resultat 
- En metodbeskrivning med enhetliga rutiner för beslut och hantering av restriktioner och 

dispenser. 
- En metod för att beräkna bärförmågan hos vägar i samband med tjällossning.  
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- Rutiner för att samla in, bearbeta och sprida information om bärförmåga och tillåten 
belastning.  

- Rutiner för uppföljning av tjälskador, reparationskostnader och andra konsekvenser för 
väghållare, näringsliv och trafikanter. 

22. Implementering 
Implementering av projektresultat sker kontinuerligt i form av utvärderingar av 
referensgruppen med representanter för olika användargrupper, seminarier, 
informationsmöten, publicering i olika tidskrifter och årliga demonstrationsprojekt i samband 
med tjällossningsperioden. Vid demonstrationsprojekten ska den metodbeskrivning användas 
som tas fram inom projektet och kontinuerligt uppdateras beroende på föregående säsongs 
erfarenheter.  
För implementering av under 2006 utarbetad metodbeskrivning är följande aktiviteter 
planerade våren 2007. Metodbeskrivningen skickas på remiss till referensgruppen. Ett möte 
ordnas med Vägverkets alla tjälsamordnare. Ett seminarium ordnas innan tjälsäsongen på två 
orter för att informera om metodbeskrivningen och demonstrationsförsöket. Metoden testas 
under våren. Efter säsongen intervjuas väghållare och väganvändare. Metodbeskrivning 
revideras och sänds på remiss på nytt och i princip upprepas förfarandet årligen. Webmöten 
och telefonmöten används i många fall. Ett webbaserat utbildningsprogram tas fram om 
metodiken. 

23. Livscykelkostnad, följdeffekter 
Projektet förväntas leda till en mindre subjektiv, relativt enhetlig och juridiskt korrekt 
hantering av tjälrestriktioner i landet. Korrektare och snabbare tillgänglig information om 
vägarnas bärförmåga, kommer dels att leda till att restriktionerna kan minska i förhållande till 
idag och underlätta näringslivets transporter, dels till mindre tjälskador på vägarna. Det är 
svårt att i detta skede analysera och värdera den inverkan ett utvecklat system skulle kunna få. 
En grov gissning skulle kunna vara att de kostnader som belastar näringslivets transporter till 
följd av tjällossningen skulle kunna reduceras med 10 %. Vinsten för ökad framkomlighet 
under tjällossningen skulle då kunna bli över 100 Mkr/år. Mindre skador på vägnätet borde 
kunna uppgå till minst 50 Mkr/år för VV och minst 50 Mkr/år för trafikanterna genom ökad 
framkomlighet och säkerhet under tid som ej berörs av tjällossning. 

24. IT-system 
Det finns möjlighet att snabba upp hanteringen vad gäller tjälrestriktioner med ett mobilt IT-
stöd. Viss mobilitet finns redan idag i form av SMS. En driftentreprenör föreslår en 
tjälrestriktion och när förslaget läggs in i WebTFR går samtidigt ett SMS till berörd 
driftledare. Driftledare kan då snabbt söka upp en dator med internetanslutning för att 
godkänna restriktionen. SMS skickas tillbaka till driftentreprenören som en kvittens på att 
restriktionen är införd. 
 
En ytterligare utveckling av detta skulle kunna vara att man genom wap- eller pda-tjänster kan 
utföra åtgärder direkt från telefonen, och alltså slippa momentet att söka upp en dator. Sådana 
mobila tjänster skulle kunna användas både av driftentreprenören ute i fält och av personal på 
Vägverket. Tjänsterna skulle kunna omfatta förslag till restriktioner, godkännande av 
restriktioner, förslag till dispenser och godkännande av dispenser. Tillsammans med t.ex. 
elektroniska signaturer kan beslut om restriktioner på detta sätt göras juridiskt bindande i dess 
elektroniska form. Även ansökan om dispens från transportören skulle kunna göras som en 
mobil tjänst, som är åtkomligt dygnet runt och inte är beroende av att transportören lyckas nå 
berörda personer via telefon. 
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Ett problem som ofta uppstår har att göra med hur tjälsträckor definieras i TFR. Det är idag 
oklart hur dessa definitioner sker, och det finna ofta en skillnad i längd när man jämför 
tjälsträckor i TFR med vägsträckor i Triss (enligt NVDB). Som underlag för uppföljning 
används informationen i Triss. 
Det bör utredas hur berörda IT-system behöver åtgärdas för att komma tillrätta med 
problemet. Ett sätt skulle kunna vara att tidigarelägga vägnätsanknytningen så att den sker 
redan vid definitionen av tjälsträckor i TFR. 
 
Uppföljningen av tjälrestriktioner är förknippad av ett antal problem. Regionerna har framfört 
att de har svårigheter att få ut önskad information för att dels kunna sammanställa mål och 
mått till Vägverkets huvudkontor och dels få relevanta underlag för verksamhetens behov. Det 
finns alltså ett behov av att anpassa berörda IT-system för att underlätta framtagning av 
statistikuppgifter om tjälrestriktioner.  
 
I dagsläget är hanteringen av dispenser ofta delegerad till driftentreprenörerna. I vissa 
regioner sker godkännande (myndighetsbeslut) i efterhand av Vägverket. I andra fall fattas 
inga formella beslut. Det sker då endast ett informationsutbyte vad gäller beviljade dispenser. 
Funktionalitet för dispenshantering finns i WebTFR. Den används dock inte. Man bör utreda 
varför så inte sker och eventuellt åtgärda brister i systemet för att främja användningen. Den 
nya metodbeskrivningen bör innehålla rutiner för hur dispenshantering bör ske för att vara 
användarvänlig och samtidigt juridiskt hållbar. Dispenshantering kan med fördel göras mobil 
(se ovan). En dispensansökan sker ibland när en transport redan är på plats och man ringer till 
driftentreprenören och behöver ett snabbt svar. En mobil lösning för denna hantering skulle då 
kunna snabba upp besluts- och informationsprocessen. 

25. Bemanning, kompetens 
Projektledare är Rolf Magnusson, HDa, professor i vägteknik, handledare för doktoranden. 
Huvudhandledare för doktoranden, Ulf Isacson, KTH  
Biträdande projektledare ansvarig för utvecklingen av informationssystemet, Owen Eriksson. 
 
Projektet avses i den del som omfattar informationstekniken att drivas som ett 
doktorandprojekt inom CDU gärna med en företagsdoktorand vid Vägverket.  
Samarbetspartners i projektet: 
 
- HDa, projektägare och leder projektet och utarbetar dessutom i samråd med VV 

metodbeskrivningen och informationssystemet. HDa svarar bl.a. för kompetens inom 
vägteknik, bärighet och informatik. 

- VTI, arbetar med utveckling av sensorer och modeller för beräkning av bärförmåga och 
påkänningar i vägkonstruktionen. Här finns en bred kompetens inom vägkonstruktion, 
trafiklaster, bärighet, tjälproblematik, sensorer och mätsystem m.m. 

- LTU, ansvar för utvecklingen av modellen för beräkning av tjäl- och fuktförhållanden och 
för beräkning och bedömning av hållfasthet och deformationsegenskaper hos tinande jord. 
LTU bidrar bl.a. med kompetens inom tjälproblematik, materialegenskaper, 
beräkningsmodeller och geoteknik. 

- GU, arbetar med informationsinsamling från väder och vägar och ansvarar för tolkningen 
av data från mätstationer och utveckling av modeller för att göra prognoser och interpolera 
mellan mätstationer. Här finns kompetens inom t.ex. klimatologi, sensorteknologi och 
mätmetoder.  
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- VV, beställare av arbetet, väghållare, systemägare och ansvarig för informationssystemet 
och uppföljningssystemet. 

- VV Produktion eller annan driftentreprenör, ansvarar för test av systemet tillsammans 
med TIC och driftledare.   

- KTH är basen för CDU:s verksamhet och har därmed ett ansvar för doktoranden i 
projektet vad gäller antagning, kurser, referensgrupp, handledning, information, 
presentation, uppföljning av resultat och ekonomi, examination mm.  

 
En referensgrupp för projektet bildas med representanter för deltagande parter, näringslivet 
och CDU. 

26. Samarbetspartners 
KTH, kontaktpersoner Ulf Isacsson, Håkan Westerlund 
Luleå tekniska universitet, kontaktperson Sven Knutsson 
Göteborgs Universitet, kontaktperson Torbjörn Gustavsson 
VTI, kontaktperson Kent Enkell 
VV, kontaktperson Jaro Potucek 

27. Övriga kommentarer 
Projektet bedrivs i nära samarbete med ett annat projekt inom det virtuella centrat Road 
Technology vid Luleå tekniska universitet, "Bärighetsreduktion vid tjällossning". Även i det 
projektet är avsikten att en doktorand ska vara verksam. Avsikten är att också den del av 
projektet som bedrivs vid Göteborgs universitet ska utvecklas till ett doktorandprojekt. 
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Bilaga 5.  
Omfattning av skyltade tjälrestriktioner år 1992 till 2006 
Tjälossningsrestriktioner (km väg)  Källa: TFR    
 VN VM VST VVÄ VMN VSÖ VSK Summa Exkl VM  

1992 6673 6520 251 2840 2249 350 0 18883 12363   

1993 6437 6618 0 2581 2212 1325 40 19213 12595   

1994 6030 7064 553 3403 2111 1973 202 21336 14272  

1995 5874 3706 271 2672 1829 1110 73 15535 11829  

1996 4182 1473 411 3272 2333 1544 5 13220 11747  

1997 5288 1696 219 3424 1839 652 14 13132 11436  

1998 5748 2916 120 3468 1223 984 30 14489 11573  

1999 6061 2408 167 2682 2219 1692 17 15246 12838 Nytt TFR 
2000 5849 1795 67 2271 1534 893 0 12409 10614 12 196 

2001 6355 2354 101 3393 2301 2494 5 17003 14649 16 745 

2002 5860 2037 55 2504 1645 1509 27 13637 11600 13 740 

2003 4455 646 63 2497 1685 1141 48 10535 9889 10 373 

2004 4893 1328 52 3366 2394 2405 11 14449 13121 14 219 

2005 4 246 913 28 3 846 2 286 2 520 50 13888 12975 12 270 

2006 2827 1043 74 3433 2400 3999 160 13936 12893 9 981 

2005 4308 829 28 2442 2081 2397 48 12133 11304 u ö 

2005 4382 933 28 3397 2317 2523 50 13630 12697 m ö 
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Tjälossningsrestriktioner (dygnkm väg)       
 VN VM VST VVÄ VMN VSÖ VSK Summa Exkl VM  

1992 324660 447800 2706 138640 118107 10956 0 1042869 595069  

1993 374585 389412 0 95665 83134 22224 333 965353 575941   

1994 306500 416000 23085 164818 100855 70863 3812 1085933 669933  

1995 293000 182832 10023 158035 96311 51015 1324 792540 609708  

1996 200376 71801 12130 136788 78839 44991 445 545370 473569  

1997 233042 71474 9625 217676 92700 26220 389 651126 579652  

1998 242948 123087 5334 184663 59410 33680 534 649656 526569  

1999 382713 91626 5692 132022 103971 50340 299 766663 675037  

2000 284389 87510 2389 120509 64852 36118 0 595767 508257  

2001 293628 91553 4500 165583 112233 90383 162 758042 666489  

2002 257789 75050 1370 164842 72092 54219 305 625667 550617  

2003 222643 29230 2021 133428 72623 48195 450 508590 479360  

2004 213246 55128 1951 141289 94935 64808 264 571621 516493  

2005 219834 39330 938 125235 68449 63374 760 517920 478590  

2006 88444 76821 2308 163659 78287 110303 2989 522811 445990  

2005 233913 39162 973 130177 75032 65982 810 546049 506887   
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Bilaga 6. Sammanställning intervjuer 
I denna sammanställning av intervjuerna har ibland noterats vilken region som sagt vad eller 
vilken region som gör vad. Detta ska inte tolkas som att det endast gäller angiven region, utan 
skulle mycket väl kunna gälla flera regioner. Syftet har inte heller varit att peka ut någon eller 
att lägga några värderingar i kommentarer eller förhållanden, utan endast att försöka beskriva 
hur verkligheten ser ut. 

Kunder och typ av transporter 
De kunder och typer av transporter som framför allt berörs av tjälrestriktioner kan följande 
nämnas: 
• Skogstransporterna för 75-80% i VSÖ, VN och VM.  
• VMN har ca 50% skogstransporter. Tätortsregionerna har generellt större antal åkare som 

berörs och bland dem även en del utländska åkare. 
• VVÄ har ca 75% skogstransporter i Värmland och endast ca 10% på Varaslätten. 
• I övrigt berörs t.ex. skolskjutsar, kollektivtrafik, sophämtning, jordbrukstransporter, andra 

varuleveranser samt boende av tjälrestriktionerna. 

Fas 1 Planeringen 

Förberedelser 
Kommunikation med berörda som förberedelse inför tjällossningsperioden sker på ett flertal 
sätt: 

• Utskick till driftentreprenörerna och driftledarna (VMN) 
• Länsvisa träffar mellan driftentreprenörerna och åkarna (VMN) 
• Möten med skogsnäringen och transportörer (VN) 
• Årliga möten (höst och vår) med personalen på resp driftområde, åkare, entreprenörer 

samt skogsbolagen (VM). 
• Möten med skogsindustrin, skogsnäringen och transportörer (VVÄ-Värmland, VMN) 
• Informationsmöten i en lokal bärighetsgrupp med representanter från näringslivet 

(skogsföretag, åkare, taxi, buss etc). (VSÖ) 
• Byggmöten varje månad (alla) 
• Löpande kontakter mellan driftledare och driftentreprenörer (alla) 
• Pressmeddelande med vinterkungörelsen (alla) 

 
Diskussioner har förts i Värmland om att åkare skulle få köra om tjäldjupet mätt med 
tjälgränsmätare är >20 cm förutsatt vissa temperaturer. Tjälgränsmätarna finns tillgängliga via 
internet, www3.vv.se/tjaldjup. (VVÄ) 

Parter 
De parter som är involverade i planeringsfasen är transportörer, transportbeställare, 
driftledare, driftentreprenörer, TIC (VMN). 
I VVÄ är även regionchefen, avdelningen för kundbehov & samhälle samt samordnare för 
driftsverksamheten involverade i planeringsfasen. 
Regionsansvarig för tjällossningsfrågor samt näringslivet anges som parter i VSÖ. 

Problem och styrkor i planeringsfasen 
+ Bra samarbete med skogsindustrin (VVÄ) 



Catherine Pers 58 2007-02-16 
Rolf Magnusson 

+ Bra samarbete mellan parterna (VN) 
+ Personliga kontakter (VN) 
+ Användning av tjälgränsmätare (VVÄ) 
+ Kontakter mellan driftentreprenörer när det gäller vägar över driftområdesgränser (VSÖ) 
+ Bra dialog mellan parterna (VSÖ) 
+ Väganvändarna har generellt respekt för beslutade restriktioner (VSÖ) 
+ Frihet under ansvar fungerar bra (VSÖ) 
- Policy/riktlinjer/rutiner för hantering av tjälrestriktioner och dispenser saknas (VVÄ) 
- Sparsamma kontakter mellan Vägverkets regioner (VSÖ, VM) 
- Svårt att nu ut till åkerier som inte är etablerade i regionen (VN) 
- Svårt att nå alla berörda med information, t.ex de mindre åkarna och skogsägarna samt de 
utländska åkarna (VMN) 

Överenskommelser 
Ibland träffas överenskommelser om hur åkarna ska köra istället för att införa restriktioner. 
Detta gäller t.ex. skogsåkare i VVÄ (Värmland), VM och VN. Sådana överenskommelser 
dokumenteras sällan på annat sätt än ibland genom minnesanteckningar från möten. 
 
I VSÖ träffas inga överenskommelser. 

Vägnätsindelning 
Det finns en mängd indelningar av vägnätet som kan påverka beslut om tjälrestriktioner. 
 
Varje region ska enligt dokumentet ”Tjälrestriktioner” ha sitt vägnät med avseende på 
tjälrestriktioner indelat i tre klasser: 
 
Klass 1 Vägar där restriktioner normalt inte förekommer 
Klass 2 Vägar där väghållaren har hög beredskap att bevilja undantag från tjälrestriktioner 
Klass 3 Vägar där möjligheten att bevilja undantag från restriktioner är starkt begränsad. 
 
Till detta kommer CTI-vägar, som är en speciell klass av vägar för fordon utrustade med 
CTI-teknik. 
 
En annan indelning som finns i GD:s beslut om ”Nya riktlinjer för hantering av 
Tjälrestriktioner” är viktiga näringslivsvägar och övriga vägar.  
Här finns då en enkel tumregel att viktiga näringslivsvägar är vägar med ÅDTt större än 30. 
Det finns dock också en klassning på karta i VN över viktiga näringslivsvägar: 
 
- Viktiga näringslivsvägar prio 1 
- Viktiga näringslivsvägar prio 2 
- Övriga utpekade näringslivsvägar prio 3 
- Övriga vägar 
 
Det är möjligt att denna klassning överensstämmer med en klassning där vägnätet indelas i 
röda, blå, gula och bruna vägar.  
 
Dessutom finns BK1, BK2 och BK3 vägnätet. 
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Till detta kommer också den indelning som regionerna själva anser som den viktigaste för 
hanteringen av restriktionerna, som ser lite olika ut i olika regioner men som i princip kan 
delas upp på detta sätt: 
 
- Belagda vägar med god bärighet. 
- Belagda vägar med sämre bärighet, 
- Y1G vägar  
- Oljegrusvägar 
- Grusvägar med bra bärighet   
- Grusvägar med dålig bärighet  

Fas 2 Tjällossningsperioden 

Förslag till restriktioner 
Gemensamt för samtliga regioner är att det är driftentreprenören som föreslår restriktioner. De 
riktlinjer som driftentreprenören har att rätta sig efter är i första hand FSB:n.  
De regioner som använder WebTFR får en del ledning av rutinbeskrivningarna för WebTFR. 
I detta system är tjälsträckorna fördefinierade med angivande av viktsrestriktion per sträcka, 
vilket också ger en viss styrning. Av de fem intervjuade regionerna är det endast VM som inte 
använder WebTFR. 
I VMN skickar TIC:en ut instruktioner för hanteringen av tjälrestriktioner till berörda aktörer. 
Även VSÖ har en särskild rutinbeskrivning för detta. 
 
Underlag för förslag till restriktion är i driftentreprenörens kunskap om statusen på vägen. 
Sådan kunskap erhålls via regelbundna inspektioner, erfarenhet om hur det sett ut tidigare år, 
information från tjälgränsmätare och VViS kombinerat med kunskap om hur olika 
väderförhållanden påverkar vägarnas tillstånd och risken för skador.  
 
Problem och styrkor: 
+ Åkarna sköter sina förtroenden bra. Det händer mycket sällan att någon bryter mot 
restriktionerna. (VVÄ) 
+ Man stänger sällan av i onödan (VSÖ) 
+ WebTFR underlättar hanteringen av tjälrestriktioner avsevärt (VSÖ) 
- Ibland sätter driftentreprenören ner för snabbt och öppnar för sent (VMN) 
- Ibland sker nedsättningen för sent, efter att skador uppkommit (VSÖ) 
- Brister i driftsäkerheten på tjälgränsmätare (VM) 
- Historisk dokumenterad kunskap om vägar som sätts ned saknas (VM) 

Beslut om restriktioner 
Underlag som används för att bedöma bärförmågan är: 

• begynnande skador på Y1G och grusvägar 
• om ytan rör sig när man åker bakom ett tungt fordon 
• tjälgränsmätare 
• stående vatten på grusytor 
• brunt vatten på belagda ytor 
• väderförhållanden 
• historik 
• personlig erfarenhet 
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Nedsättning kan också ske om man har en nylagd väg där det finns behov av nedsättning i 
förebyggande syfte. 
 
Tjälgränsmätare används i VSÖ, VN, VVÄ, VMN och VM. Man är generellt positiv till 
tjälgränsmätare och flera regioner har på gång att installera fler. Endast i VM har man uttryckt 
problem med driftsäkerheten, vilket har begränsat användningen. I VVä anser man att det 
vore bra om tjälgränsmätarna kunde mäta tjälen också i de översta 10 cm från vägytan. Många 
beslut om trafikering tas beroende på tjälen i detta lager.  
 
I praktiken är det sällan som Vägverket ifrågasätter driftentreprenörernas förslag till 
tjälrestriktioner. Det är också olika vem som formellt fattar beslut för Vägverket. I vissa 
regioner har man delegerat beslutet till TIC:en (VVÄ, VMN, VM) och i andra är det 
driftledaren som fattar beslut (VN, VSÖ). I VMN har man ett gemensamt diarienummer för 
hela tjällossningssäsongen där samtliga formella beslut om restriktioner samlas. 
 
I VSÖ fattar man i början av tjällossningssäsongen ett generellt beslut utifrån TIC:ens 
förteckning över de vägsträckor som är aktuella för restriktioner. I beslutet hänvisar man till 
de sträckor som är aktiva i TFR. Enligt regionens jurister får man på detta sätt juridiskt 
hållbara restriktioner. 
 
Kommunikation kring beslut sker i övrigt framför allt via WebTFR, men även en hel del 
telefonkommunikation sker. I VM, som inte använder WebTFR, använder man en del 
blanketter som faxas eller postas till Vägverket. I övrigt sker en del telefonkommunikation 
mellan TIC, driftledare och driftentreprenör. 
 
Problem och styrkor 
+ I förhand definierade sträckor inkl restriktioner underlättar för entreprenören (VMN) 
+ TFR är ett öppet system, alla berörda kan när som helst se aktuellt läge (VMN) 
+ Relativt lätt att få statistikuppgifter (VMN) 
+ Det tar max en dag från skyltning till dess trafikanten få information via Triss (VN) 
+ TFR fungerar bra (VSÖ) 
+ Bra, förenklad beslutshantering (VSÖ) 
- För långsamma beslut (VVÄ) 
- Oklart om beslut är juridiskt hållbara (VVÄ) 
- Konkreta riktlinjer för beslut saknas (VVÄ) 
- Skyltning sker i samband med förslag, dvs. före beslut (VVÄ, VN) 
- Manuell hantering in i Triss (VMN) 
- Hanteringstiden är ibland upp till ett dygn (VSÖ) 
- Driftledaren är inte alltid vid sin dator och kan administrera beslut (VSÖ) 
- Rutinerna är oklara när projektledaren inte är vid sin dator (VSÖ) 
- Vissa problem med inloggning i WebTFR (VSÖ) 
 
Problem i samband med ledningens beslut att minska restriktionerna: 
VSÖ – Beräknad kostnadsökning 100-150%. Skadorna kommer att öka på både belagda och 
obelagda vägar. 
VN – Redan idag sker färre nedsättningar än vad som är tillåtet enligt nya policyn, och man 
förutser inga särskilda problem. 
VVÄ – I VVÄ ser man en risk för ökade beläggningsskador på enkla beläggningar. Några 
större problem förväntas dock inte eftersom man i princip redan sedan något år tillbaka har 
arbetat enligt policyn. 
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VMN – Här ser man en stor risk för ökade sönderkörningar. I regionen finns många mindre 
vägar som är belagda. Risken hänger ihop med att man har så många mindre transportörer 
som man inte når med information. 

Dispenser 
En grov uppskattning är att man i regioner med mycket dispenser har ungefär 100 beviljade 
dispenser per driftområde. Kunskapen om detta är emellertid ganska bristfällig vid regionerna. 
Antalet ej beviljade dispenser följs inte upp, men troligtvis rör det sig om ett ganska begränsat 
antal. 
 
Regler för dispenser 
Dispens bevilja i allmänhet för varje fordon, tillfälle och väg, när entreprenören bedömer att 
en transport kan ske utan att nämnvärda skador uppstår. Dispenser kan också ges om 
transportören förbinder sig att återställa vägen på egen bekostnad (VM). I allmänhet har 
regionerna en rutin beslutad av regionchefen för hantering av dispenser. 
 
Generella dispenser 
Generella dispenser framgår av fordonskungörelsen, men dessutom har regionerna ofta 
kompletterat med andra typer av transporter. Dispenserna gäller för fordon med högst 16 ton 
bruttovikt och tillstånd. I en region gäller också högsta axellast 8 ton och högsta boggilast 12 
ton (VVÄ). Reglerna för dispenshanteringen skickas i vissa fall ut till allmänheten via ett 
pressmeddelande (VVÄ). Tillstånd kan fås för: 
 
- Buss i linjetrafik 
- Skolskjuts 
- Transporter med enbart mjölk, post eller livsmedel 
- Kommunal sophämtning 
- Slaktdjur, foder och gödsel 
- Petroleumprodukter 
- Polis, läkare i tjänsteärende 
- Utryckningsfordon 
- Sjuktransport 
- Väghållningsfordon 
- Boendes transporter utan last 
- Akuta transporter för företag längs vägen 
 
Hantering av dispenser 
Transportören som vill ha dispens ringer i allmänhet till driftentreprenören, TIC eller 
regionen. Kommunikationen sker dock även via mail eller SMS.  
 
Entreprenören hanterar i allmänhet dispenser från tjälrestriktioner helt självständigt och fattar 
besluten. Ofta sker hanteringen helt manuellt och inte i TFR (VN). Användningen av 
WebTFR ökar dock hela tiden och förkortar hanteringstiden. Det formella beslutet fattas 
ibland av TIC (VMN, VM). I vissa regioner är det i stället driftledaren som hanterar begäran 
om dispenser (VSÖ). 
 
Entreprenören för liggare över beviljade dispenser i enlighet med vad som står i FSB. 
Liggaren diarieförs i allmänhet inte. Inte heller registreras beslut om att en dispens inte 
beviljats. Liggaren faxas i vissa regioner med jämna mellanrum till TIC. TIC fattar sedan ett 
formellt beslut genom att signera liggare och sända den tillbaka till entreprenören. Den 
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signerade liggaren är att se som det skriftliga beslutet. Denna rutin är ganska snabb och 
fungerar i allmänhet bra. I genomsnitt tar en hantering via Web TFR ungefär ett dygn. Ett 
problem är dock att den som söker dispens i allmänhet inte får ett skriftligt beslut om han inte 
begär det. 
 
Hanteringen av dispenser anses fungera ganska bra. Hanteringen går relativt snabbt i 
WebTFR. Det största behovet av mobilitet har förmodligen entreprenörerna. De flesta 
regioner ser inget egentligt behov av att förbättra mobiliteten, med det finns önskemål om 
detta i några regioner både från entreprenörer och driftledare.  
 
CTI 
Även om det än så länge inte finns så många CTI-fordon i Sverige har en del undersökningar 
gjorts som visar att systemet i allmänhet fungerar bra. En ny föreskrift för CTI-fordon 
kommer sannolikt att gälla från början av år 2007. CTI-fordon kommer att få tillåtelse att köra 
på vissa CTI-vägar, utpekade över hela landet, under förutsättning att transporten uppfyller 
vissa krav. CTI-vägarna kommer att omfatta utpekade vägar som tillhör bärighetsklass 2 och 
och 3. Föreskriften innebär i princip att fordon med CTI-utrustning får köra på detta vägnät 
med de laster som är tillåtna för vägar i bärighetsklass 1.  
 
På vägar med tjälrestriktioner beviljas i allmänhet undantag från restriktioner för fordon med 
CTI-utrustning. 
  
Det finns dock en viss tveksamhet angående generell dispens för CTI-fordon eftersom lägre 
däckstryck endast skonar vägen i ytan och inte längre ner där också ofta bärighetsproblem 
förekommer under tjällossningen (VN). 
 
De krav som kommer att ställas är sannolikt: 
- Utrustning för central reglering av däckstryck på alla hjul, CTI  
 - Dubbelmonterade hjul på alla axlar utom på framaxlar 
- Maximalt däckstryck är 600 kPa i däck på framaxlar 
- Maximalt däckstryck är 400 kPa i däck på andra axlar än framaxel 
- Maximalt däckstryck är 500 kPa i däck på släpvagn 
- Maximal hastighet 50 km/tim 
- Färden skall dokumenteras beträffande fordonens bruttovikt, färdtidpunkter, väg och 
däckstryck. 

Fas 3 Avslut/uppföljning 

Avslut 
Förslag och beslut om en restriktion 
I samtliga regioner är det i allmänhet driftentreprenören som föreslår att en restriktion ska 
upphöra. Ibland kontaktar entreprenören driftledaren ibland TIC direkt. Detta är beroende av 
hur delegeringen av beslutsrätten ser ut, som i vissa fall skett till driftledaren i andra fall till 
TIC. 
 
Beroende på hur beslutsrätten delegerats tar driftledaren eller TIC beslutet om att häva en 
restriktion. Entreprenören får sällan besked om beslutet. 
 
I samband med att förslaget lämnas om att upphäva en restriktion tas också skylten bort. 
Besked om att skylten är nedtagen rapporteras in i WebTFR. TIC registrerar i TRISS. Detta 
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förfarande är mycket snabbt och fungerar i allmänhet mycket bra. Inget beslut om hävande av 
en restriktion skrivs normalt. Inte heller sker någon registrering i annat än i TRISS. Det finns 
vissa funderingar om detta är juridiskt helt acceptabelt. Rutinerna skulle behöva göras klarare  
 
Kontakterna sker via telefon eller via WebTFR. Väganvändarna får i allmänhet information 
via webb efter registrering i TRISS. Tidigare skedde en hel del kontakter via fax men nu har 
användning av internet tagit över. 
 
Riktlinjer för avslut 
Man bedömer att risken för skador är låg utifrån värden på tjälgränsmätare, inspektioner av 
synliga skador, fuktighet i vägytan i samband med hyvling och sladdning, vatten i dikena. 
Dessutom följer man noggrant väderlekens förändringar. En grund för besluten är också 
information från VViS-stationer och erfarenheter från tidigare år. 
 
Ett problem kan vara att entreprenören dröjer lite för länge med att häva restriktioner eftersom 
de är rädda för skador på vägen. Det kan också hända att de har vissa bestämda 
inspektionsrundor och det kan dröja någon dag innan de kommer till aktuell vägsträcka. Det 
händer då att driftledaren går in och tar beslut efter kontakt med entreprenören. Några 
regioner efterlyser klarare riktlinjer för hävande av restriktioner (VSÖ, VVÄ).  

Uppföljning, efterlevnad. 
Det sker i allmänhet ingen organiserad uppföljning vare sig av efterlevnaden av restriktioner 
eller dispenser. Vägverket är ingen polis och en kontroll av detta är ingen prioriterad uppgift 
för polisen. 
 
Det händer att boende och andra transportörer hör av sig men oftast är det en ren slump om 
någon åker fast för att ha brutit mot en restriktion. Den allmänna uppfattningen är att 
efterlevnaden är mycket god. De som är beroende av vägen är måna om att den inte körs 
sönder och vet att missbrukar man detta kan vägen stängas av. Det finns dock en del mindre 
åkare och ibland utländska åkare som bryter mot bestämmelserna, kanske av okunskap. I 
gränsen mellan Sverige och Norge förekommer t.ex. en del transfertrafik (VM) och i södra 
Sverige kör många utländska åkare med GPS efter kortaste väg och kommer då in på vägar 
med restriktioner (VMN). Ingen av dessa tar i allmänhet kontakt för att få dispens men kör 
ofta ändå. 

Uppföljning, mått 
Uppföljning som sker nu 
Vissa regioner får sin statistik från rapporter från driftentreprenörerna. De flesta regioner får 
dock sin statistik från TIC, som levererar rådata i form av andel vägnät med restriktioner, 
väglängd, tid för avstängningen och datum för införande respektive hävande av restriktion. 
 
Det som alltid rapporteras in är längden på det vägnät som haft tjälrestriktioner någon gång 
under tjällossningsperioden samt antalet dygnskm med restriktioner. 
 
Önskemål beträffande uppföljning 
Det finns önskemål att övergå till att hämta statistikuppgifter från TFR i stället för TRISS. I 
TFR ser alla samma sak och arbetet med statistikuppgifter skulle underlättas och många 
felkällor skulle kunna undvikas. 
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Det framkom uppgifter från en region att om restriktioner införs på en väg vid flera tillfällen 
under en säsong så adderas väglängden varje gång, vilket inte känns rimligt  Varje stäckas 
längd bör endast räknas in en gång, när man anger längden på vägnätet med restriktioner. 
(Enligt uppgift från Ulf Nygårds kan man själv välja hur man vill räkna i detta avseende).  
 
Det finns önskemål från nästan alla regioner att uppföljningen kunde kompletteras med ett 
mått som beskriver hur stor transportvolym som hindrats. Ett sätt att minska tjälrestriktionerna 
är ju att bevilja undantag från dessa och detta kommer i dagsläget inte in i statistiken. 
 
Uppföljningen av de kostnader som tjälskadorna orsakar är bristfällig. Mindre akuta 
reparationer ingår i funktionsentreprenaden och kostnaderna samlas inte in systematiskt av 
väghållaren. Större reparationer betalar man entreprenören för och här går det bättre att följa 
upp kostnaden. Det finns dock också större strukturella skador som det kan ta viss tid att 
åtgärda och då kan det vara svårt att avgöra vilken del som hänför sig till tjälen och till 
policyn i fråga om restriktioner.  
 
Inte heller i region VM har någon omfattande uppföljning skett av hur de liberalare reglerna 
för restriktioner påverkat omfattningen av tjälskador. Uppfattningen är dock att det endast kan 
vara en mycket ökning av sådana skador om ens någon.   

Övrigt 
Synpunkter på hanteringen av restriktioner 
De flesta regioner önskar fler tjälstavar, likaså driftentreprenörerna i dessa regioner. Det finns 
dock synpunkter på att driftsäkerheten hos tjälstavarna kunde vara bättre (VM). Tjälstavarna 
underlättar beslutsfattandet. Idag kan det hända att man är för sen med både införande och 
hävande av restriktioner.  
Det är viktigt att man vid en gemensam strategi om tjälrestriktioner beaktar olikheten mellan 
olika regioner.  
Det är vanligt att entreprenören får extra medel för reparation av tjälskador så snart nytt 
material måste tillföras. Behöver inte extra material tillföras ingår reparationer i 
entreprenörens funktionsåtagande. Detta kan leda till att entreprenören föreslår restriktioner 
lite för ofta.  
Myndighetsutövandet upplevs som lite osäkert ibland. Man är inte säker på att man följer de 
förordningar som gäller i alla lägen.  
 
Samarbete med andra regioner 
Samarbetet över regionsgränserna är i allmänhet marginellt. Driftentreprenörerna har dock 
vissa kontakter. Likaså skickar ibland TIC olika beslut till varandra. Inom nätverken 
kommuniceras information och vissa erfarenheter t.ex. uppkomst av skador. Det händer också 
att man berättar för varandra om restriktioner på vägar som korsar en regionsgräns.  
 
B-Wim. 
B-Wim kan vara bra rent allmänt för att följa upp den tunga trafiken och läget beträffande 
överlaster generellt. Däremot känns det inte befogat att utnyttja B-Wim bara för att följa upp 
tjälrestriktioner.  
 
Kännedom om modeller för beräkning av vägens bärförmåga i tjällossningstider. 
Kunskapen om sådana modeller är dålig överlag. 
 
Tolkningen av GD beslut om tillämpning av VM:s rutin för hanteringen av tjälrestriktioner. 
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Den generella tolkningen är att GD:s beslut innebär mindre restriktioner och mindre 
dispenser. I region VN och VM innebär detta inga problem, eftersom mycket stora skogsåkare 
är helt dominerande och med dessa har man etablerat mycket goda kontaktnät. Det finns en 
oro i sydligare regioner att detta kan innebära mer skador på vägarna. Detta skulle dock kunna 
accepteras på grusvägar som är lättare att reparera, men de strukturella skadorna på det 
belagda vägnätet skulle kunna bli omfattande och kostsamma att reparera. 
 
Alla regioner upplever att de följer GD:s beslut, men att man måste ta hänsyn till lokala 
förutsättningar, vilket innebär att man ändå hanterar tjälrestriktionerna lite olika. I områden 
med många olika typer av transporter och åkare är det bättre att införa restriktioner och vara 
frikostig med dispenser. På så sätt stimuleras en dialog mellan väghållningsansvariga och 
väganvändare som annars skulle utebli. Många åkare tar kontakt när de ser skylten och då kan 
man resonera sig fram till hur man ska lösa problemen. Utan uppsättning av skylten skulle 
kontakten ofta utebli och det skulle finnas risk för vägskador. I de regioner där man arbetar 
efter pricipen att utfärda restriktioner och vara liberal med att medge undantag från 
restriktionerna anser man att man ändå följer GD:s beslut och tar stöd i skrivningen, 
”Tyngdpunkten i VN, VVä, VMN och VSÖ ska ligga på att i större utsträckning kunna 
bevilja undantag från de tjälrestriktioner som är utmärkta i fält”. 
 


