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Broar på skogsbilvägar



Sveaskog – 100 % ägt av staten

37
1 100
Miljoner kronor i utdelning 

till staten3 nya 
träd

För varje avverkat träd

Sveriges största 
skogsägare

1 400
Heltids entreprenörer

Ekoparker 840
Medarbetare

Jobb och samhällsservice 
i hela landet

11
Miljoner m3fub oms

Av Sveriges skogsmark

7 500
Arrenden

14%



Sveaskogs vägnät
 Sveriges näst största 

väghållare

 Tot 4 300 mil

 Varav 375 mil samfälld väg



Broar



Broar på skogen - historik
Definition bro > 2,01m spännvidd

 Komplicerad konstruktion – rörliga 
laster

 Decennier undanskymd tillvaro

 Historiskt många ”hitte-på-lösningar”

 Inget tydligt regelverk för skogsbilvägar

 Bristande kompetens hur en bro 
fungerar.



Utveckling bruttovikter



Regelverk
 Trafikverket 

– Endast en norm för biltrafik. Oavsett trafikintensitet.

– Tvingande för allmänna, kommunala och bidragsvägar

– Normen tillämpas mkt strikt

– Dyra lösningar…..

 Enskild väg – Inget regelverk

 Ansvar åligger alltid väghållare / fastighetsägare!



Broar Sveaskog under 20 år
 Inget register. Spridda arkiv

 Kör idag på säkerhetsmarginalen…..

 År 2005-2007 besökt kända broar, foton, enkel bedömning

 Byggt register och åtgärdat de mest akuta skadorna

 Bk4 i antågande. Förlösande finansiering

 År 2018 
– Skogforskprojekt 2017-2018

– Utbildning av egen personal samt inspektorer

– Utvecklat inspektionsverktyg - förbättrat registerkvalité



Sveaskogs brobestånd
 925 st broar (”hittat” ca 300 st)

– 335 tillståndklassade sedan 2018 (ÖTK)

• 162 st Tk0 (bristfällig funktion bortom 10 år)

• 9 st Tk1 (bristfällig funktion inom 10 år)

• 78 st Tk2 (bristfällig funktion inom 3 år)

• 86 st Tk3 (bristfällig funktion vid inspektionstillfället)

 Åtgärdsplaner budgetarbete

 Inspektionsrutiner

 Fältinspektionsverktyg



Broar och Bk4
 Sveaskogs hela vägnät upplåtet för Bk4

– Finns broar med skyltad bärighetsbegränsning

 Specialstudie broar > 9m

 Broar på Sveaskogs enskild väg som når BK4-väg



Nuläge - Framtid - Vad händer
 Fortsatt arbete med ordning och reda

 Prioritering av åtgärder utifrån behov (skogstillstånd)

 Standardbro enligt TRV Bro (SCA, Svea, BK, SE)

 Skogsbro? Anpassad efter trafikintensitet
– TRV krav livslängd 80 resp 120 år

– Utmattningskrav 

– Nedböjningskrav

– Enklare räcken

– Enklare upplag



Tack för mig!
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