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Beskrivning av ärendet 

Remiss — Förslag till nya föreskrifter för Norrbottens län avseende bärighetsklasser 
Dnr 00011/2020 

Väghållningsmyndigheten i region Nord har för avsikt att ändra bärighetsklasser på vissa vägar i 
Norrbottens län och föreslår därför att Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2019:6) om 
bärighetsklasser i Norrbottens län ska upphöra att gälla och ny föreskrifter beslutas. 

Bärigheten beror på en kombination av naturliga förutsättningar och vägkonstruktionens egenskaper. 
Bärighetsrestriktioner används för att skydda vägar och broar mot de skador och den nedbrytning 
som orsakas av den tunga trafiken. Om inte annat har förskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 
1 (BK1). Begränsning till en lägre bärighetsklass, BK2/BK3, görs för vägar, vägdelar eller broar 
som i dagsläget inte klarar BK1 utan att kostsamma åtgärder utförs för att stärka dessa och om de 
ska kunna fortsätta vara framkomliga under överskådlig tid. Efter att en väg förstärkts kan den återgå 
till BK1 och därmed utgå ur föreskriften eller föreskrivas till BK4. 

Vägar som kan klara en högre bärighetsklass än BK1 och som ingår i det upplåtna vägnätet för BK4 
kan föreskrivas få BK4. Vissa vägar inom det upplåtna BK4 vägnätet klarar inte den belastning som 
bruttoviktstabellen för BK4 genererar. Dessa vägar kommer att villkoras med krav på fordonen 
avseende hjulkonfiguration i form av dubbelmonterade hjul på fordonen. Motivet till detta är att inte 
riskera det framtida vägkapitalet och undvika framtida accelererande underhållskostnader. 

Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? 
Trafikverket har beslutat utöka det upplåtna vägnätet för BK4. Trafikverket har genomfört 
förstärkningsåtgärder och kan därför höja bärighetsklass på de sträckor som beskrivs under rubriken 
förändringar av bärighetsklasser i konsekvensutredningen. 

Beslut 

1. Arvidsjaurs kommun har inte någon erinran mot förslaget. 

Beslutsfattare 

-Sara Lundberg 
Kommunstyrelsens ordförande 
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