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Förord 
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har på uppdrag av Vägverket Region 
Norr kartlagt/beskrivit friktionsproblem som kan uppstå på främst lastbils- och buss-
däck vid körning omväxlande på saltade respektive osaltade vägar. Den inledande 
undersökningen, som utfördes i liten skala genom telefonintervjuer med personal inom 
åkeribranschen, utfördes i början av år 2006. I slutet av 2006 och i början av 2007 ut-
ökades uppgiftsinsamlingen med en enkät som riktades enbart till chaufförer hos åke-
rier som transporterar virke. 

Initiativtagare till projektet var Helena Erikson, Region Norr, och kontaktperson har 
först Leif Byström och sedan Christian Eriksson varit, båda Region Norr.  

Nils-Gunnar Göransson, VTI, har ansvarat för det administrativa arbetet med kontakter 
med chaufförer samt sammanställt, bearbetat och dokumenterat det stora material som 
insamlats genom enkäten.  

Tack riktas först och främst till Nils-Gunnar Göransson för hans värdefulla insats i 
projektet.  

Tack också till Sixten Nolén, Per Henriksson, Kent Enkell och Terry McGarvey, alla 
fyra VTI, som har utformat svarsalternativen i enkäten, hjälpt till med tolkning av 
enkätsvaren, kompletterat den sammanfattande analysen av när däckkänslan försämras 
respektive översatt sammanfattningen till engelska.  

Slutligen ett tack till alla chaufförer som träget fyllt i dagböckerna och till personalen 
vid driftområde Bollnäs, Edsbyn, Hudiksvall, Kramfors, Malung, Sollefteå, Sundsvall, 
Sveg, Ånge, Älvdalen, Örnsköldsvik, Boden, Gällivare, Kalix, Luleå, Pajala, Umeå 
södra och Övertorneå som lagt ner mycket arbete på att ta fram vilka åtgärder som 
gjorts i anslutning till de transporter som beskrivits i dagböckerna.  

 

Linköping maj 2010 

 

Staffan Möller 
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Kvalitetsgranskning 
Granskningsseminarium genomfört den 27 januari 2010 där Mattias Hjort, VTI, var 
lektör. Staffan Möller har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Projekt-
ledarens närmaste chef, forskningschef Anita Ihs, har därefter granskat och godkänt 
publikationen för publicering den 17 maj 2010. 

 
Quality review 
Review seminar was carried out on January 27, 2010 where Mattias Hjort, VTI, 
reviewed and commented on the report. Staffan Möller has made alterations to the final 
manuscript of the report. The research director of the project manager Anita Ihs 
examined and approved the report for publication on May 17, 2010.  
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Hala däck vid virkestransporter 
av Staffan Möller och Nils-Gunnar Göransson 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 
Enligt den enkät, som skickats till ca 200 åkerier över hela landet som arbetar med vir-
kestransporter, drabbar upplevelse av hala däck främst förare i Norrland. De uppger att 
det inträffar ett flertal gånger under vinterperioden, i medeltal cirka 30 gånger per 
förare. Problemet upplevs som stort, med ett medelvärde av 3,5 på en skala från 0 till 6.  

Situationen med plötsligt hala däck inträffar när den saltade vägen lämnas och vinter-
väglag råder. Flest anser att det är vid färd från kustlandet till inlandet som problem kan 
uppstå, men även generellt från saltat till osaltat är vanligt förekommande. 

Det är oftast de drivande och styrande hjulens däck som tappar fäste, men det kan även 
noteras att nästan 50 % har svarat att det är hela ekipagets däck som råkar ut för detta.  

När de plötsligt hala däcken skulle beskrivas angav en markant andel av förarna att upp-
levelsen av däcken är ”som att de skulle beläggas med en hinna eller film”. 

Om däcken blivit hala anser närmare 80 % att det tar lång tid innan normalt väggrepp 
återfås. Över 40 % av dem som trafikerar Region Norr anser att det måste till åtgärder 
(avfettning) för att återfå tillräckligt bra grepp. 

Både problemet med hala däck och problembeskrivningen är väl känt sedan många år 
tillbaka av väghållare och företrädare för däckbranschen.  

Företrädare för däckbranschen anser att en trolig förklaring till problemet är att 
hinnan/kletet på däcken kommer från asfaltrester som finns i vattnet på en våt vägbana. 
Asfaltresterna kommer av slitaget av vägen, bland annat orsakat av dubbdäck. När 
vägbanan är våt är slitaget på däcken mycket lågt, alltså slits inte hinnan bort. Däremot 
när vägbanan är torr ökar slitaget av däcket markant och eventuellt klet på ytan slits 
snart bort. Kemiska analyser, som gjordes på 1980-talet, visade att den hinna som bildas 
på hala däck inte har med däcken att göra utan består av asfalt, olika former av petro-
leumprodukter, avgasrester och salt. Problemet förekommer bara i samband med saltade 
vägar.  

Provtagning och ny kemisk analys utfördes 2007 på den svarta sträng av klet som fanns 
i snön när chauffören körde ut från tvätthallen efter att ha avfettat däcken med diesel. 
Analysresultat visade att dieseln, trots torkning, var det dominerande ämnet i provet. 
Det enda som därutöver kunde identifieras med säkerhet var spår av limonen.  

Enligt Kemikalieinspektionen är limonen, C10H16, ett omättat kolväte, en terpen. Ter-
pener bildas i de flesta växter och de och deras oxidationsprodukter är ofta starka doft- 
och smakämnen. Råterpentin från tall och gran samt tallolja innehåller limonen.  

Kanske kan förekomst av limonen på däcken vara en förklaring till att de blir hala. 
Orsaken kan vara att limonen indikerar närvaro av råterpentin/tallolja som har smörjan-
de egenskaper. Dessa ämnen kan komma från ris eller bark från barrträd som timmer-
bilen kör över när virke hämtas på skogsvägarna eller när virket lossats vid sågverk eller 
massafabriker. 
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En hypotes som framkommit vid VTI om varför hala däck är mycket vanligare i norra 
än i södra Sverige är att det i norra Sverige, på våta vägbanor, förekommer mer av fritt 
bitumen som kan fastna på däcken. Det kan finnas fog för detta i och med att ju längre 
norrut vi kommer desto mer används det mjukare bindemedel i bland annat det bundna 
slitlagret. Orsaken till detta är att ett mjukt bindemedel ger beläggningen bättre förmåga 
att motstå den sprickbildning som vanligtvis uppkommer vid kallare 
klimatförhållanden. Däremot blir vidhäftningen mellan bitumen och ballast sämre, 
vilket i sin tur ger upphov till större avnötning och därmed större förekomst av rester 
från slitlagerbeläggningen. 

En analys har gjorts av uppgifter från ett urval av dagböcker som förts av chaufförer 
som kört timmertransporter i norra Sverige. Chaufförerna har angett när och på vilka 
vägar som transporten gått fram, väderförhållanden, väglag, väggrepp, däckkänsla, 
vidtaga åtgärder på däcken samt däckfabrikat och ålder på däcken. Dagböckerna har 
kompletterats med de åtgärder som väghållaren har gjort i anslutning till transporterna. 
Materialet har beskrivits och analyserats med syfte att hitta ett mönster för vad som 
utlöser att däcken blir hala.  

De vanligaste orsakerna till att däckkänslan försämras är följande: 

− Vid övergång från saltad väg med våt barmark, vanligen nysaltad, till osaltad 
väg med is eller packad snö, blir däcken hala eller mycket hala ofta beroende på 
att de blir klibbiga eller får en hinna. Vanligen -1 till -5°C.  

− Vid övergång från osaltad väg med packad snö eller packad snö och is till, ofta 
nysaltad, väg med våt barmark eller is kombinerat med snömodd, känns däcken 
hala eller som att de fått en film eller hinna, ibland kallad salthinna. Vanligen -1 
till -5°C.  

− Vid övergång från osaltad väg med packad snö, ibland spårig väg, till frusen 
saltad väg, det vill säga tjock is, ibland med snömodd, blir däcken hårda eller 
hala eller känns som att de fått en hinna. Vanligen kallt, -10 till -20°C.  

− Vid övergång från frusen saltad väg till nyligen saltad väg med is och lite snö-
modd, eller till osaltad väg med packad snö/is känns däcken klistriga, slingriga 
eller som att de har fått en hinna. Vanligen -5 till -10°C. 

Analys av dagböckerna visar att hala däck inte bara uppkommer vid körning från saltad 
väg till osaltad väg, vilket resultaten från enkäten anger, utan också vid övergång från 
osaltad vinterväg till saltad våt väg. Även övergångar mellan frusen saltad väg till eller 
från osaltad eller nyligen saltad väg med is/snö kan göra att däckkänslan försämras.  

En speciell kombination av omständigheter, som gör att hala däck främst uppkommer 
vid virkestransporter i Norrland, kan vara följande. 

− Körning på våta, eller frusna, saltade vägar medför att däcken beläggs med salt.  

− Körning på våt väg med mjuka beläggningar medför att däcken kommer i 
kontakt med större mängder fritt bitumen än i södra Sverige.  

− Körning på ris, kvistar eller bark från gran och tall kan medföra att däcken 
kommer i kontakt med råterpentin eller tallolja, som har smörjande egenskaper. 

− Salt och stora mängder fritt bitumen kombinerat med smörjande råterpentin eller 
tallolja leder till att däcken blir hala.  
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Avslutningsvis föreslår vi att teorin med limonen följs upp i en fördjupad utredning med 
ytterligare provtagning av klet från hala lastbilsdäck samt experiment. Proven bör 
genomgå kemisk analys och utvärderas av en erfaren kemist inom området. Experiment 
med hala däck genomförs lämpligen i VTI:s däckprovningsanläggning ”Långa banan”. 
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Loss of tyre grip during timber transport  
 

by Staffan Möller and Nils-Gunnar Göransson 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 
According to a recent survey, sent out to circa 200 hauliers who work in the timber 
transport industry, tyre grip loss is experienced mainly by drivers in the Norrland region 
of Sweden. They reported that it happens, on average, around thirty times per driver 
during the winter period. The problem is considered to be large and has an average 
value of 3.5 from a scale between 0 and 6. 

The situation with loss of tyre grip occurs when a vehicle leaves the salted road network 
and winter road conditions prevail. Most drivers believe that it is on journeys from 
coastal roads to inland roads when problems occur. However, it is also a common 
situation when driving from salted to unsalted roads. 

It is often the tyres on the driving or steering wheels that lose grip, but, it can also be 
noted that, almost 50% of drivers stated that all of the vehicle tyres could be affected. 
When asked to describe the sudden loss of grip, a large proportion of the drivers 
commented that the tyres were “like they had developed some kind of film or coating”. 

If a tyre lost grip, 80% stated that it took several hours for normal grip to return. Over 
40% of those who drive in ‘Region Norr’ stated that measures, such as degreasing, were 
required to achieve good grip again.  

For many years now, road authorities and representatives from the tyre industry have 
been well aware of the problems associated with tyre grip loss. 

Representatives from the tyre industry believe that a likely explanation is that the 
coating on the tyre is formed from an asphalt residue found in the water on a wet road 
surface. Salt helps to keep the road surface wet for longer. The residue is made up of 
road surface particles worn away by, among others, studded tyres. When the road 
surface is wet, friction wear is very low and the coating remains on the tyre. However, 
when the road surface is dry, friction wear increases and the coating is subsequently 
worn off the tyres. Chemical analysis, carried out in the 1980s, showed that the coating 
does not have any relationship with the tyres. The coating consists of asphalt, various 
forms of petroleum products, exhaust residue and salt. The problem occurs only in 
connection with salted roads. There is no evidence to support that certain types of rubber 
compounds or tyres are more susceptible to grip loss than others. 

A more recent chemical analysis, carried out in 2007, looked at the black substance 
deposited in snow by tyres after they have been degreased with diesel. The analysis 
results showed that diesel, despite drying of the sample, was clearly the dominant 
substance in the sample. The only other substance found, that could be identified with 
some degree of certainty, was limonene. 

According to the Swedish Chemicals Agency, limonene (C10H16) is an unsaturated 
hydrocarbon and classified as a terpene. Terpenes are formed in most plants and they 



 

10 VTI rapport 681 

and their oxidation products have often strong aromas and flavours. Turpentine, 
extracted from pine and spruce wood, and tall oil both contain limonene. 

It is thought that the presence of limonene on the tyres can explain the loss of tyre grip. 
Limonene indicates the presence of turpentine or tall oil, both of which have lubricating 
properties. Such substances can be produced from pulped twigs and bark left over from 
the timber felling and transport processes. The twigs and bark become pulped as timber 
vehicles drive over them on forest roads, and at saw or pulp mills. 

A hypothesis from VTI on why tyre grip loss is much more common in Northern 
Sweden, is that there are – on wet roads – more worn bitumen particles. Evidence 
supporting the hypothesis shows that softer binders tend to be used in the colder climate 
of Northern Sweden. This is because a softer binder provides better resistance to cold 
weather cracking. However, the softer binder reduces the adhesion between bitumen 
and aggregates. This in turn gives rise to greater abrasion of the road surface. 

An analysis was made of data contained in the journals of drivers who work with timber 
transport in Northern Sweden. Drivers recorded times, dates, route information, 
weather, and road conditions. Details of tyre characteristics etc. as traction, feel, action 
taken, brand, and age were also noted. The journal data was supplemented by details of 
the maintenance measures taken by road managers. The data has been described and 
analysed in order to find a trigger pattern for the loss of tyre grip. 

The most common scenarios that cause a reduction of tyre feel are: 

− When changing from salted road network (usually recently salted,) with a wet 
surface, over to unsalted road network, with ice or compacted snow. Tyres 
become slippery or very slippery because they often become sticky or develop 
some kind of coating. This usually occurs between -1°C and -5°C. 

− When changing from unsalted road network, with packed snow or packed snow 
and ice, over to salted road network, either with a wet surface (usually recently 
salted) or an icy surface combined with slush. Tyres feel slippery or it feels as if 
they have developed some kind of coating or film (sometimes referred to as the 
salt film).This usually occurs between -1°C and -5°C. 

− When changing from unsalted road network, with packed snow (sometimes 
rutted), over to salted road network (frozen surface), with thick ice or 
occasionally slush. Tyres become hard, lose grip, or feel like they have 
developed some kind of film. This usually occurs in cold conditions between -
10°C and -20°C. 

− When changing from a frozen salted road surface over to a recently salted road 
surface, with ice and a little slush, or over to unsalted road network, with packed 
snow or ice. Tyres feel sticky, unstable, or as if they have developed some kind 
of film. This usually occurs between -5°C and -10°C. 

 
Analysis of the journals show that loss of tyre grip not only occurs when changing from 
salted road network over to unsalted road network (which results from the survey 
indicate), but also with changing from an unsalted road, with packed snow or ice, over 
to a salted wet road. Even changes between frozen salted roads and unsalted or newly 
salted roads, with ice or snow, can reduce tyre feel. 

A unique set of circumstances, which confine the occurrence of tyre grip loss to the 
timber transport industry in northern Sweden, may be described as follows: 
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− Driving on wet or frozen salted roads means that the tyres become coated with 
salt. 

− Driving on wet roads with a soft surfacing means that tyres are in contact with 
larger amounts of worn bitumen particles (when compared with roads in 
Southern Sweden). 

− Driving over twigs and bark from spruce and pine trees, fallen from the felled 
timber, can cause tyres to be in contact with turpentine or tall oil, both of which 
have lubricating properties. 

− Salt and large amounts of worn bitumen particles on the road surface, combined 
with a lubricating turpentine or tall oil on the tyres, can result in the loss of tyre 
grip. 

Finally, we propose that the limonene theory is followed up with an in depth 
investigation, including additional sampling and chemical analysis, of the 
substance deposited by the heavy goods vehicle tyres. Chemical analysis should 
be evaluated by an experienced chemist in this field of work. The investigation 
should be supplemented with trials with tyre grip loss in VTI´s tyre test facility.  
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1 Bakgrund 
Projektet inleddes med ett möte med Vägverket Region Norr där Vägverket redogjorde 
för hur man uppfattar problemet i Region Norr. (Bylund, 2005.) 

Det som man tror händer är att salt dras med in på osaltade vägar där friktionsnedsätt-
ning uppstår på däcken. Detta tillstånd inträffar inte vid riktigt låga temperaturer. Det 
påpekades också att friktionsnedsättningen inte uppstår plötsligt utan gradvis under 
vintern. Vad som egentligen händer är oklart, kanske är det sörjan/modden på saltade 
vägar som bränner fast i däcken. 

Det tycks främst vara bussar i linjetrafik som omväxlande kör på saltade och osaltade 
vägar samt timmerbilar som kör mellan skogslandet, sågverk och pappersbruk vid 
kusten som utsätts för problemet. Ibland drabbas även privatbilister.  

Vissa bussbolag har satt i system att regelbundet behandla däcken med avfettningsme-
del. Efter behandling fungerar däcken som de ska igen och sedan, efter kanske några 
månader, har en så stor försämring skett att det är dags för en ny avfettning.  

Vägverket har inte upplevt att dålig friktion på däcken skulle ha resulterat i en ökad fre-
kvens dikeskörningar eller andra typer av incidenter.  
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2 Syfte 
Syftet med projektet är dels att kartlägga arten och omfattningen av problemet med 
plötsligt hala däck, dels att försöka hitta ett mönster för vad som utlöser att däcken blir 
hala. 
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3 Metod 
Undersökningen inleds med enskilda telefonintervjuer, var och en utformad som dialog 
eller diskussion, med personal inom åkeribranschen. Anledningen är att ringa in och 
beskriva problem och omfattning med hala däck utan att styra svar med ledande frågor. 
Branschen företräds av virkestransportörer, bussåkerier och styckegodstransportörer 
utspridda över hela landet. Även en däckverkstad kontaktas. 

Med ledning av resultatet från den inledande delen kommer problemets art och omfatt-
ning noggrannare att kartläggas genom en enkät.  

För att försöka hitta ett mönster för vad som utlöser att däcken blir hala planeras sedan 
en beskrivning av omständigheterna kring enskilda transporter. Det kommer att genom-
föras på så sätt att mellan tio och femton chaufförer får skriva en enkel dagbok för sina 
arbetspass under några vintermånader. Dagböckerna kommer senare att kompletteras 
med uppgifter från väghållarna i de trafikerade områdena om vilka åtgärder som gjorts 
inom snöröjning och halkbekämpning. 

Kontakt kommer att tas med däcktillverkare och andra kunniga och erfarna inom däck-
området och som kan ha erfarenheter från att ha studerat problemet med hala däck.  

Försök ska göras att ta prov (avskrap) från däck där friktionsproblem uppstått, för att 
sedan genomgå en kemisk analys utförd av auktoriserat laboratorium. 
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4 Enkät 
Med resultaten från de inledande telefonintervjuerna (diskussionerna) som grund 
beslutades att helt inrikta den fortsatta undersökningen mot virkestransporter. Det är 
inom denna bransch som problem med plötsligt hala däck är som störst, enligt samman-
fattningen i bilaga 2. Chaufförer med virkestransportering som yrke gavs möjlighet att 
svara på frågor i en kortfattad enkät med kryssalternativ. Tillfälle gavs även till att ge 
egna kommentarer. 

 
4.1 Inledning 
En enkät skickades till 204 åkerier över hela landet som valts ut genom att sökorden 
timmertransporter, virkestransporter och skogstransporter använts i Eniros sökprogram 
på Internet. Frågeställningarna skulle belysa om det existerar problem med hala däck 
och hur stor utbredning detta problem i så fall har. Synpunkter och åsikter som fram-
kom vid den telefonintervju som genomförts tidigare fick ligga till grund för utform-
ningen av frågorna i enkäten. En fråga gällde om intresse fanns att senare deltaga i en 
mer fördjupad utredning. Detta för att förbereda nästa etapp som kommer att bestå av 
att cirka 15 chaufförer, som förhoppningsvis skall vara intresserade och väl medvetna 
om problemet, för en enkel dagbok under vintermånaderna. Samtidigt kommer även 
väghållarna i trafikerade områden att lämna uppgifter om vilka insatser som gjorts inom 
snöröjning och halkbekämpning. Tre lika enkäter bifogades eftersom storleken på åke-
rierna varierar och inte var känd. Förhoppningen är att svaren på frågeställningarna 
skall vara av stort intresse för hela åkeribranschen och att engagerade förare kommer att 
bidra till en framtid med säkrare trafik under vinterförhållanden. 

Detta kapitel kommer i huvudsak att behandla etappen med den bredare enkäten och de 
svar på denna som skickats in. Den utskickade enkäten bestod av nio frågor och redovi-
sas i sin helhet i bilaga 1. Den i förordet nämnda inledande undersökningen, som utför-
des i liten skala genom telefonintervjuer av personal inom åkeribranschen i början av år 
2006, presenteras i bilaga 2 och 3. 
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4.2 Hur länge har du sammanlagt kört virkestransport och i vilken 
landsdel? 

Frågan är avsedd att belysa chaufförernas erfarenhet av och vana vid att utföra virkes-
transporter. 
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Figur 1  Chaufförernas erfarenhet av virkestransporter i olika delar av landet.  
 

Tio av 108 förare har uppgett att de har erfarenhet från flera landsdelar. I figuren illu-
streras att förarna av virkestransporter har stor rutin av att köra tunga fordon. Över 
10 års erfarenhet har 78 % av de tillfrågade. 

 
4.3 Upplevelse av hala däck 
En stor del av enkäten behandlade förarnas beskrivning av hur plötsligt hala däck upp-
kommer och upplevs samt vilka problem som kan inträffa. 

 
4.3.1 Har du upplevt att däck plötsligt blivit hala när du kört virkestransport 

under de senaste fem vintrarna och i så fall i vilken landsdel? 
Frågan är avsedd att belysa fördelningen inom landet av chaufförernas erfarenhet av att 
plötsligt hala däck uppstått. 
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Aldrig: 36%

Enstaka gång: 46%

Flertal gånger: 18%

 
Figur 2  Chaufförernas upplevelser av plötsligt hala däck i Götaland, 50 svar.  

 

Aldrig: 36%

Enstaka gång: 50%

Flertal gånger: 14%

 
Figur 3  Chaufförernas upplevelser av plötsligt hala däck i Svealand, 14 svar. 
 

Aldrig: 2%

Enstaka gång: 30%

Flertal gånger: 68%

 
Figur 4  Chaufförernas upplevelser av plötsligt hala däck i Norrland, 44 svar.  

 

Vid en jämförelse av de tre cirkeldiagrammen framstår det tydligt att fenomenet med 
plötsligt hala däck är ett typiskt Norrlandsproblem. I Götaland och Svealand har 36 % 
aldrig upplevt att däcken förändrats som beskrivits. I Norrland är det enbart 2 % som 
uppger att de aldrig råkat ut för detta. Dessutom är det fler än 2/3 som svarar att det 
inträffar ett flertal gånger varje vinter. Det kan nu vara intressant att se om det finns 
skiljaktigheter inom Norrland, vilket visas i nedanstående två figurer.  

Norrland, uppdelat på Region Mitt (Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs och 
Dalarnas län) och Region Norr (Norrbottens och Västerbottens län).  
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Aldrig: 4%

Enstaka gång: 19%

Flertal gånger: 77%

 
Figur 5  Chaufförernas upplevelser av plötsligt hala däck i Region Mitt, 27 svar. 
 

Aldrig: 0%

Enstaka gång: 47%

Flertal gånger: 53%

 
Figur 6  Chaufförernas upplevelser av plötsligt hala däck i Region Norr, 17 svar. 
 

En reflektion är att det är en större andel inom Region Mitt än inom Region Norr, som 
uppgett att plötsligt hala däck uppträder ett flertal gånger under en vinter. Nu kan det 
föreligga en viss skiljaktighet vad beträffar definition av var gränsen mellan ”enstaka” 
och ”flertal” går. Av den anledningen hänvisas till figur och text i nästa avsnitt.   

 
4.3.2 Om däcken blivit hala flera gånger per vinter, ange då hur många 

gånger samt hur stort problem det är för dig? 
Frågan är avsedd att ge svar på hur frekvent återkommande problemet är över landet 
samt beskriva storleken av de problem som kan uppstå. 
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Figur 7  Antal tillfällen då chaufförerna upplevt att hala däck har uppstått i olika delar 
av landet. 
 

Det är främst i Norrland som upplevelsen av plötsligt hala däck inträffar. Antalet till-
fällen per vinter när detta uppstår är betydligt större där. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0 1 2 3 4 5 6

0=Inget  <Litet                                                          Stort>
Problemets storlek

A
nd

el
 s

va
r f

rå
n 

fö
ra

re

Götaland: 50 st.
Svealand: 14 st.
Norrland: 44 st.

 
Figur 8  Chaufförernas bedömning av hur stort problemet med hala däck är i olika 
delar av landet. 
 

Medelvärde: 

Götaland = 0,82 Svealand = 0,16 Norrland = 3,55 

Graferna som är inlagda i diagrammet för varje landsdel ger en god beskrivning av 
trenden hur förarna bedömer hur stort problem de anser sig ha. Norrland har en ökande 
andel förare för högre grad av storleken på problemet medan Svealand och Götaland 
har en minskande andel för högre grad av problem. I Götaland och Svealand anser sig 
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40 % inte ha något problem alls medan 25 % i Norrland anser att problemet är mycket 
stort.  

Det kan nu vara intressant att se om det finns skiljaktigheter inom Norrland, vilket visas 
i följande figurer.  

Norrland uppdelat på Region Mitt (16 svar) och Region Norr (5 svar). 
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Figur 9  Antal tillfällen då chaufförerna upplevt att hala däck har uppstått i Region Mitt 
och Norr. 
 

Tilläggas bör att det saknas angivelse av antalet från fyra förare i Region Norr. En av 
dessa har svarat ” Varje gång saltning utförts”, en har uppgivit högsta grad (6) av pro-
blem samt två har uppgivit näst högsta grad (5). Dessa fyra omständigheter bör beaktas 
och betyda att hala däck uppstår vid ett större antal gånger per vinter. Endast fem svar 
hade annars varit för få för att dra några slutsatser. Om vi upprepar resonemanget från 
avsnitt 4.3.1 kan det föreligga en viss skiljaktighet vad beträffar definition av var 
gränsen mellan ”enstaka” och ”flertal” går? En nedåtgående trend kan ses i Region Mitt 
medan rakt motsatt förhållande råder inom Region Norr. Detta kan tyda på att det är 
svårt att dra några slutsatser om att hala däck skulle uppträda mer eller mindre frekvent 
beroende på vilken region som trafikeras. Om ett medelvärde för antalet gånger feno-
menet uppstått räknas fram, kommer Region Norr att nå ett större värde. 

När storleken på problemet kontrollerades mellan regionerna visade det sig att det råder 
näst intill ingen skillnad av vad förarna uppgett genom att sätta kryss på en 6-gradig 
skala. 

 
4.3.3 I vilken typ av situation har du upplevt att däck plötsligt blivit hala vinter-

tid? 
Här presenteras inkomna svar enbart från Norrland eftersom det är där problem med 
plötsligt hala däck är stort. 44 förare lämnade 54 svar (flera alternativ var möjliga). 
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Figur 10  Transportsituationer då chaufförerna upplevt att hala däck har uppstått i 
Norrland.  

Annan situation: 
• Från saltad väg in på väg med nysnö (egen kommentar: kan infogas i ”Saltat-

Osaltat generellt”). 
• Snöfall, 0–5 minusgrader. 
• Från saltade vägar till inlandet, vid blötsnö (egen kommentar: kan infogas i 

”Kust–Inland”). 
• Regn på vinterväg. 

 

Diagrammet visar att situationen med plötsligt hala däck uppstår när den saltade vägen 
lämnas och vinterväglag råder. Flest anser att vid färd från kustlandet till inlandet är det 
som problem kan inträffa. Vid en kontroll av skillnaden på svar mellan Region Mitt och 
Region Norr kunde ingen tydlig skillnad ses. 

 
4.3.4 För vilka hjul har du upplevt att däck plötsligt blivit hala vintertid? 
Här presenteras inkomna svar enbart från Norrland eftersom det är där problem med 
plötsligt hala däck är stort, 44 förare lämnade 100 svar (flera alternativ var möjliga). 
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Figur 11  Berörda hjul då chaufförerna upplevt att hala däck har uppstått i Norrland.  
 

De flesta har svarat att det är de drivande och styrande hjulens däck som tappar fäste, 
men det kan även noteras att nästan hälften, 48 %, har svarat att alla hjulaxlar, inklude-
rat även de på släpet, råkar ut för detta. Vid en kontroll av skillnaden på svar mellan 
Region Mitt och Region Norr kunde ingen tydlig skillnad ses. 

 
4.3.5 Hur vill du beskriva däcken som du upplevt plötsligt bli hala? 
Här presenteras inkomna svar enbart från Norrland eftersom det är där problem med 
plötsligt hala däck är stort, 44 förare lämnade 58 svar (flera alternativ var möjliga). 
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Figur 12  Beskrivning av däcken då chaufförerna upplevt att hala däck har uppstått i 
Norrland.  
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Annan situation: 
• Det är ej däckens fel. Vid ishalka gäller snökedjor. 
• Vet inte varför. 
• Kladdiga så att de håller på att vittra sönder. 
• Gummit löses upp. 

 

En markant övervikt av förarna, 75 %, beskriver upplevelsen av däcken som att de 
skulle beläggas med en hinna eller film. Vid en kontroll av skillnaden på svar mellan 
Region Mitt och Region Norr kunde ingen tydlig skillnad ses. 

 
4.3.6 Hur länge brukar däcken kännas hala? 
Här presenteras inkomna svar enbart från Norrland eftersom det är där problem med 
plötsligt hala däck är stort, 44 förare lämnade 45 svar (ett ”dubbelsvar”). 
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Figur 13  Tid då däcken känns hala efter att chaufförerna upplevt att hala däck har 
uppstått i Norrland.  
 

Om däcken blivit hala anser närmare 80 % att det tar lång tid innan normalt väggrepp 
återfås, detta eftersom över 20 % anser att det måste till åtgärder för att nå tillräckligt 
bra grepp och kan därmed inkluderas i ”Längre tid”. Det kan nu vara intressant att se 
om det finns skiljaktigheter inom Norrland vilket visas i figur 14.  
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Figur 14  Tid då däcken känns hala efter att chaufförerna upplevt att hala däck har 
uppstått i Region Mitt, 27 svar, och Region Norr, 18 svar.  
 

Diagrammet visar att 20 % av förarna svarar att däcken känns hala endast en kort tid 
och sedan återfår normalt grepp av sig själva. Detta gäller oavsett vilken Region inom 
Norrland de trafikerar. Däremot upplever övervägande delen förare inom Region Mitt, 
nästan 70 %, att däcken återfår normalt grepp av sig själva efter en längre tid. I Region 
Norr anser hela 44 % att åtgärder måste till för att däcken skall återfå normalt grepp. En 
förklaring till detta kan vara att inom Region Mitt är en större del av den trafikerade 
sträckan barmark efter större saltspridning vilket kan bidra till att hinnan på däcken 
hinner slitas bort mot underlaget under färd. 

 
4.3.7 Förarnas kommentarer  
En möjlighet att lämna egna kommentarer gavs avslutningsvis när frågorna i enkäten 
besvarats. Nedan följer en uppräkning av vad förarna skrivit. Svaren är uppdelade efter 
landsdel och föregås av länsbokstav för att visa var åkeriet är beläget geografiskt. 

Götaland 

E-län 

– Det är naturligtvis inte däcken som blir hala. Kör jag från saltade till osaltade vägar 
drar jag upp saltvatten på den osaltade vägen varvid halka uppstår. 

– Vi har aldrig hört talas om hala däck, däremot förekommer dålig halkbekämpning på 
många allmänna vägar. 

F-län 

– Det nya salt som används anser jag vara trafikfarligt. (Egen kommentar: finns det ett 
sådant?) 

G-län 

– Hala däck är inget problem om man jämför med VV:s usla vinterväghållning. Det 
räckte med första halkan för att komma ihåg VV:s kapacitet. 
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– Däcken är inget problem. Däremot ger Vägverkets halkbekämpning upphov till stora 
problem. Saltning eller sandning påbörjas för sent. Spridning av saltlake medför låg 
saltinblandning och vägbanan återfryser och det bildas LIVSFARLIG svartis. 

– Däcken är inte problemet. Dålig väghållning vintertid är problemet. 

H-län 

– Viktigt att snö- och halkbekämpning sker även på det mindre vägnätet. Tidsmässigt 
befinner vi oss där mest. 

K-län 

– Halt pga. för dålig vinterväghållning. 

N-län 

– Åkeriet ligger i Halland, vi har plusgrader nästan året om. 

Svealand 

C-län 

– Problemet med oplogade vägar är större där en ny entreprenör övertagit driften. 
Ibland är det oplogat flera dagar efter snöfall. Även glansis förekommer många dagar. 

– Jag har aldrig upplevt att mina däck plötsligt blivit hala vintertid. 

– Det saltas förebyggande säger dom. Men vägen blir fuktig och torkar aldrig så det blir 
halt hela tiden. Åker man på en väg som inte saltas så är den torr. När dom före-
bygger på torr väg så blir det halt nästan med detsamma som dom har saltat. 

D-län 

– Vinter? 

S-län 

– Inte kopplat till däcken. Det är vägunderhållet som brister. Undviker vissa vägar där 
vägunderhållet brister. 

T-län 

– Jag tycker inte att detta är ett särskilt stort problem. 

W-län 

– För femton år sedan upplevde jag hala däck. 

Norrland 

X-län 

– Plogning måste utföras i tid, inte påbörjas när det redan kommit 2 dm snö. 

– Är vägarna snöbelagda får man räkna med att det är halt. Mer eller mindre beror ofta 
på snöns temperatur. Kan inte påstå att jag upplevt att halkan beror på beläggning på 
däcken. 

Y-län 

– Vid avfettning och tvätt av däcken blir de bättre. 
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– Absolut sämst är när du kör från saltad väg till en väg med nysnö. Saltning är bra i 
Norrlands inland på hösten och vid regn som fryser, annars är det bättre med riktig 
vinterväg. 

BD-län 

– Saltning är ett stort problem, när man kör från saltade till osaltade vägar samt skogs-
vägar där bästa tänkbara grepp krävs. Avfettning eller diesel är en bra metod att få 
bort detta. Tyvärr ej genomförbart pga. miljön samt att bilen kommer i kontakt med 
saltade vägar flera gånger varje arbetspass. 

 
4.3.8 Enkätsvar som beskriver den gångna vintern 
Tilläggsenkäten, som skickades ut till chaufförer som skrev dagbok i Region Mitt och 
Norr, indelades i tre kategorier som beskriver väder, vinterväghållning/väglag och upp-
levelse av hala däck under den aktuella vintern jämfört med en normalvinter. I enkäten 
fanns också en kategori för egna kommentarer. Svar kom från 5 chaufförer i Region 
Mitt och 2 i Region Norr. 

Beskrivning av vädret under vintern 2006/2007 jämfört med en normalvinter visas i 
tabell 1. 

 
Tabell 1  Vädret under vintern 2006/2007 jämfört med en normalvinter. 

 Region Mitt Region Norr 

Temperatur Varmare Kallare 

Snöfall Normalt Normalt 

Regn Oftare Normalt 

 

Beskrivning av vinterväghållning och väglag under vintern 2006/2007 jämfört med en 
normalvinter framgår av tabell 2. 

 
Tabell 2  Vinterväghållning och väglag under vintern 2006/2007 jämfört med en 
normalvinter. 

 Region Mitt Region Norr 

Saltning utförd Mera sällan Normalt 

Våt/fuktig barmark Normalt Mera sällan 

Torr barmark Mera sällan Normalt 

Modd Normalt Normalt 

Lös snö Normalt Oftare 

Packad snö Normalt Oftare 

Is Oftare Oftare 

 

Hur ofta olika typer av hala däck förkom under vintern 2006/2007 jämfört med en nor-
malvinter visas i tabell 3. 
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Tabell 3  Förekomst av hala däck under vintern 2006/2007 jämfört med en 
normalvinter. 

 Region Mitt Region Norr 

De får en hård och blank yta Oftare Ingen klar tendens 

De blir belagda med en 
hinna/film på ytan 

Oftare Ingen klar tendens 

Det fastnar kladdig sörja/modd i 
däckens lameller 

Normalt Mera sällan/aldrig 

 

En möjlighet att lämna egna kommentarer gavs avslutningsvis när frågorna i enkäten 
besvarats. Nedan följer en uppräkning av vad förarna skrivit. Synpunkterna är uppde-
lade efter region. 
 

Region Mitt 
– Vägunderhållet har blivit sämre och sämre de senaste åren. 

– Kunskap, erfarenhet och hög kvalitet på utrustning bör gå före lägsta bud vid upp-
handling. 

– Mycket regn gjorde förhållandena mycket svårbemästrade i avsaknad av tillräcklig 
sandning. 

Region Norr: 
– Personligen har jag inga problem med kombinationen salt/däck. 

– Saltinslag i sanden är ett måste.  

 
4.4 Slutsats av enkäten 
Förare av fordon för virkestransporter har oftast mycket stor erfarenhet av framförande 
av denna typ av fordon. Åtta av tio uppger att de har över tio års rutin, vilket gäller för 
hela landet.  

Upplevelse av hala däck drabbar främst förare i Norrland som uppger att det inträffar ett 
flertal gånger under vinterperioden, i medeltal ca 30 gånger per förare. Problemet upp-
levs som stort, med ett medelvärde av 3,5 på en skala från 0 till 6.  

Situationen med plötsligt hala däck inträffar när den saltade vägen lämnas och vinter-
väglag råder. Flest anser att det är vid färd från kustlandet till inlandet som problem kan 
uppstå, men även generellt från saltat till osaltat är vanligt förekommande. 

Det är oftast de drivande och styrande hjulens däck som tappar fäste, men det kan även 
noteras att 50 % har svarat att det är hela ekipagets däck som råkar ut för detta. När de 
plötsligt hala däcken skulle beskrivas angav en markant andel av förarna att upplevelsen 
av däcken är ”som att de skulle beläggas med en hinna eller film”. 

Om däcken blivit hala anser närmare 80 % att det tar lång tid innan normalt väggrepp 
återfås. Över 40 % av dem som trafikerar Region Norr anser att det måste till åtgärder 
(avfettning) för att återfå tillräckligt bra grepp. En förklaring till detta kan vara att inom 
Region Mitt är en större del av den trafikerade sträckan barmark efter större saltsprid-
ning vilket kan bidra till att hinnan på däcken hinner slitas bort mot underlagret under 
färd.  
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5 Hittillsvarande erfarenheter av hala däck 
Med nedanstående resultat som grund, från den inledande telefonintervjun med personal 
inom åkeri- och bussbranschen främst i Västerbotten och den stora enkäten till åkerier i 
hela landet som bedriver timmertransporter, ställdes frågor till STRO, Scandinavian 
Tire & Rim Organization och till en expert inom däckbranschen. De förmodas känna till 
problemet med hala däck och har kanske även studerat det. 

 

Resultat 
Resultaten pekade på att hala däck främst drabbar virkestransporter i Norrland.  

Från chaufförer av timmerbilar har vi fått beskrivningar av hur man uppfattar däcken 
när de blivit hala. Bilden är inte helt entydig men de vanligaste tillstånden uppges vara 
följande:  

• Däcken blir belagda med en hinna/film/klet på ytan. 

• Däcken får en hård eller blank yta (som bakelit eller hockeypuck). 

• Det fastnar kladdig sörja i däckens lameller. 

Problemet kan uppstå ofta, vissa chaufförer anger upp till hundra gånger under en 
vinter.  

De däck som blir hala är främst styrande och drivande hjul på dragbilen, inte så ofta på 
släpet. 

Det är framför allt vid två situationer som däcken plötsligt blir hala:  

• Vid körning från kusten till inlandet. 

• Vid körning från saltade till osaltade vägar. 

I båda fallen kan saltet misstänkas vara den påverkande faktorn. 

Ibland återfår däcken väggreppet av sig själva men ibland måste de behandlas, t.ex. 
avfettas med diesel eller något kolvätebaserat lösningsmedel. 

Följande synpunkter och erfarenheter framkom från STRO och experten inom däck-
branschen, STRO, 2009 och Expert inom däckbranschen, 2008. 

 

Problemet  
Problemet med hala däck är väl känt. Även problembeskrivningen av hala däck ovan 
känns väl igen.  

Problemet är känt även i Norge, men finska erfarenheter är inte kända. Norge har nog 
inte använt speciella vägbeläggningar med högt slitagemotstånd mot dubbslitage i 
samma utsträckning som man har gjort i Sverige (t.ex. porfyr från Dalarna). Således har 
man sannolikt haft mer slitage av vägbeläggningen, vilket i sin tur har lett till speciella 
åtgärder för att begränsa dubbanvändningen. 

 

Trolig förklaring 

Teorin är att kletet kommer från asfaltrester på vägbanan som flyter omkring i vattnet 
som finns när vägbanan är våt. Salt bidrar till att hålla vägbanan våt och inblandning av 
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diesel i saltet kan vara en faktor (se nedan). Asfaltresterna kommer av slitaget av vägen, 
bland annat orsakat av dubbar i dubbdäck, som ju är mycket vanliga på personbilar i 
Norrland och troligen även på en och annan buss och lastbil. När vägbanan är våt är 
slitaget på däcken mycket lågt, alltså slits inte kletet bort. Däremot när vägbanan är torr 
ökar slitaget av däcket markant och eventuellt klet på ytan slits snart bort. 
 

Lastbilsdäck – personbilsdäck 
Frågan om det kan bero på däcken att lastbilar oftare tycks råka ut för hala däck kan 
besvaras med att det kan bero på gummiblandningen och även mönsteruppbyggnaden. 
Skillnaden mellan de olika däcken är troligen inte avgörande utan det är beroendet av 
grepp som är det viktiga. Lastbilsförare kör mycket mer och är mer beroende av bra 
grepp vid stopp och start. 

Något belägg för att speciella typer av gummiblandningar eller däcktyper skulle vara 
mer känsliga än andra finns inte.  

Problemet fanns även hos personbilsdäck och beskrivningen att det uppstod när man 
körde från kustområdet och inåt landet stämmer väl med våra erfarenheter. Ur däcksyn-
punkt är detta naturligt med tanke på att när man kör på snö och is så upphör praktiskt 
taget slitaget på däcket. Det klet som har fastnat på däcket på de våta vägarna slits såle-
des inte bort när man kör på is och snö. Dessutom blir det i regel kallare när man kör 
inåt landet på is och snö, vilket orsakar att kletet blir hårdare. 
 

Kemiska analyser 
Det har gjorts kemiska analyser på 1980-talet, där man kom fram till att hala däck 
endast förekom på en viss sorts asfalt. Denna asfalt var mycket vanligare i Norge än i 
Sverige och därmed var också problemet med hala däck större i Norge. De kemiska 
analyserna visade också att den hinna som bildas på hala däck inte har med däcken att 
göra utan består av den speciella asfalten, olika former av petroleumprodukter, avgas-
rester och salt. Problemet förkommer bara där man saltar. 
 

Diesel 

En teori som diskuterades förr var att diesel används i salt för att underlätta spridningen 
av saltet, och att dieseln bidrar till kletbildningen redan i kustbandet, där det flyter om-
kring i vattnet på vägen. Huruvida diesel fortfarande används för att underlätta saltets 
spridning känner jag inte till, men bör lätt kunna kontrolleras inom Vägverket eller hos 
deras entreprenörer. 
 

Avfettning av däck 
Ett problem är att man tvättar däcken med lösningsmedel som gör dem mer käns-
liga för att få en ny hinna. För att minska problemen måste man köra bort hinnan 
på torr asfalt. I Norge finns det t.o.m. ”Dekkvask” att köpa på bensinstationer. 
 

Undersökning av vägsaltets betydelse för friktionsegenskaper på bildäck 
Vintersäsongen 1989/1990 saltades för första gången enstaka vägar i Tromsø-området i 
Norge. Det medförde reaktioner från trafikanterna, bl.a. hävdade de att salt förorsakar 
beläggning på bildäcken och att detta gör däcken hala. Detta medför i sin tur att det blir 
svårare att köra på det osaltade vägnätet i området. I en rapport, Bakløkk & Hoseth, 
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1992, beskrivs en undersökning där personbilar kördes enbart på saltade våta vägar, 
enbart på osaltade våta vägar eller enbart på is-/snöväglag. Ett försök gjordes också med 
körning omväxlande på de tre typerna av väglag. Undersökningen visade att det inte 
fanns någon grund för att saltning skulle medföra beläggning (hinna) på däcken och 
därigenom reducera friktionsegenskaperna. 

Kommentar till att hala däck främst drabbar virkestransporter 

Vid ett besök på driftområde Sollefteå kom vi i kontakt med en medarbetare, Gradin, 
2009, som nämnde att han tidigare kört lastbil med släp i 18 år. Det gällde styckegods-
transporter som bl.a. gick mellan Strömsund i Jämtlands län genom Västernorrlands län 
och ned till Sundsvall. Det innebar körning omväxlande på saltade och osaltade vägar. 
Per Gradin berättande att han i princip aldrig upplevt hala däck på dragbil eller släp. 
Däcken var oftast av fabrikat Michelin, ibland Bridgestone.  

Eftersom de nämnda däckfabrikaten är vanliga även på timmerbilar pekar Per Gradins 
erfarenheter på att det är något speciellt med just virkestransporter. 

Kommentar till diesel 

Kontakt har tagits med två vägmästare, arbetsledare på ett driftområde, som båda har 
decenniers erfarenhet av praktisk vinterväghållning, Svensson, 2009 och Abring, 2009. 
De säger samstämmigt att de aldrig använt diesel i samband med saltning av vägar eller 
vet att något annat driftområde skulle ha gjort det.  

En förklaring till att diesel skulle ha använts kan kanske vara att äldre tiders antibakme-
del, en tillsats till saltet som hindrar det från att klumpa ihop vid lagring, hade en lukt 
som möjligen för tankarna till diesel.  

Kommentar till avfettning av däck 

I Norge kan man köpa två sorters medel som ska förbättra väggreppet, dels Dekkvask, 
dels Snow grip. Den senare produkten kallas också Kjetting på boks. Genom en kontakt 
i Norge inköptes en behållare av varje medel.  

På tryckbehållaren Dekkvask står att den innehåller ett mycket effektivt avfettningsme-
del som tar bort asfalt, tjära, olja, vägsalt och andra orenheter som bidrar till att väg-
greppet blir sämre. Dekkvask sprayas direkt på däcket och får verka några minuter. 
Sedan spolas däcket av med vatten. Vid kraftigt ingrodd smuts bör däckets slityta även 
bearbetas med en borste. Det är viktigt att spola av ordentligt.  

På innehållsdeklarationen står att Dekkvask består av olika sorters aromater, dvs. kemi-
ska föreningar som extraheras från mineralolja. Exempel på aromater är lösningsmedlen 
bensen, toluen och xylen.  

Snow grip är inget avfettningsmedel utan ett däckklister som uppges förbättra däckens 
väggrepp vid halt väglag. På bruksanvisningen står att man ska ta bort löst sittande 
smuts och snö från däcket, spraya rikligt på däckets slityta och låta medlet verka i 
1–3 minuter innan man försiktigt börjar köra igen.  

Innehållsdeklaration saknas men medlet uppges vara irriterande för ögonen och extremt 
brandfarligt. 
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6 Kemisk analys 
Under början av februari månad 2007 började anteckningar göras om hala däck av några 
chaufförer i de återsända dagböckerna. Vi tog då kontakt med en av chaufförerna i 
Västernorrlands län och bad honom försöka skrapa av 1–2 teskedar klet från däcken när 
de blev hala nästa gång. Chauffören berättade då att det inte skulle bli lätt att få så 
mycket klet som vi behövde. Kletet på däcken var nämligen mycket tunt. Det fastnade 
som en svart hinna på händerna när man tog på däcket och syntes som en svart sträng i 
snön när man körde ut från tvätthallen efter att ha avfettat däcken. Vi bestämde att 
chauffören i första hand skulle prova att skrapa av klet. Blev det inte en mängd på cirka 
1 tesked så skulle han i stället ta ett prov på den sträng som bildades efter avfettning.  

Efter några veckor kom en burk med svart klet blandat med den diesel som använts som 
avfettningsmedel. Burken sändes till ALcontrol Laboratories i Linköping för kemisk 
analys. Före analys torkades provet vid 120°C och extraherades med ett lösningsmedel 
som avdunstar helt i rumstemperatur. Analysen gjordes som omfattande screening av 
organiskt material.  

Analysresultatet visade att dieseln, trots torkning, var det klart dominerande ämnet i 
provet. Det enda som därutöver kunde identifieras med säkerhet var spår av limonen.  

Enligt Kemikalieinspektionen, 2007 är limonen, C10H16 , ett cykliskt, omättat kolväte, 
en terpen. Terpener bildas i de flesta växter och de och deras oxidationsprodukter är ofta 
starka doft- och smakämnen. Limonen är huvudbeståndsdelen i oljor från citrusfrukter 
men finns också i oljor från t.ex. dill, selleri och tall. Råterpentin från tall och gran 
innehåller limonen. Limonen används också som lösningsmedel och citruslimonen 
introducerades under 1980-talet som ett alternativ till traditionella lösningsmedel för 
avfettning och rengöring. Ämnet används också i stället för lacknafta.  

Det kan finnas åtminstone tre möjliga förklaringar till att limonen återfinns i det prov 
som tagits från de hala däcken.  

Den första, och mest näraliggande, förklaringen är att limonen kommer från ris, kvistar 
eller bark från gran och tall som timmerbilen kört över när virke hämtas på skogsbil-
vägarna eller när virket lossats vid sågverk eller massafabriker, se figur 15.  

Den andra förklaringen är att limonen ingår i diesel och därmed i det klet som analyse-
rats. Denna förklaring låter inte sannolik, men bör kontrolleras med representanter för 
petroleumindustrin.  

Den tredje förklaringen är att limonen används som lösningsmedel eller tillsatsämne vid 
tillverkning av lastbilsdäck. Denna senare förklaring kommer att kontrolleras med 
experter på däcktillverkning.  

Ytterligare en fråga återstår att besvara, nämligen om limonen på däcken kan förklara 
att däcken blir hala. Kanske kan kopplingen vara att limonen indikerar närvaro av råter-
pentin eller tallolja och att dessa ämnen har smörjande egenskaper.  

Kommentar till limonen  

Kontakt har tagits med Timo Blomberg vid Nynas, tidigare Nynäs Petroleum, om före-
komst av limonen i diesel, Blomberg 2009. Blomberg skickade frågan vidare till deras 
leverantör Neste Oil som svarade att limonen inte finns i den biodiesel som Neste till-
verkar.  
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Enligt Björn Kalman finns det några patent om att blanda limonen med diesel, så helt 
otänkbart är det inte att andra producenter av biodiesel kan blanda in något från växtri-
ket som innehåller limonen. Kalman, 2009.  

Vid kontakt med Sören Nordin, den chaufför som tog provet på klet från hala lastbils-
däck, fick vi veta att han avfettade däcken med vanlig lastbilsdiesel. Eftersom det gjor-
des i februari användes gulfärgad vinterdiesel. Nordin, 2009.  

Beträffande användning av limonen vid däcktillverkning uppger Björn Kalman att 
Nokian Tyres använder rapsolja som ersättning för HA-oljor i sina personbilsdäck men 
att ingen information har gått att få fram om vilken olja som används i lastbilsdäck. 
Kalman, 2009; Nokian Tyres, 2009. 

STRO och experten inom däckbranschen känner inte till att limonen används i gummi-
blandningar eller vid däcktillverkning och har mycket svårt att tro att så skulle vara 
fallet.  

VTI har gjort ett enkelt experiment för att se om man kan påvisa smörjande egenskaper 
hos gran eller tall. Vi krossade sönder grenar och barr från gran och tall i mortel och 
blandade de två sorternas krossat material med vatten, vägsalt och pulveriserad belägg-
ning. Proverna flyttades sedan mellan frysskåp och rumstemperatur, för att tina upp, ett 
femtontal gånger. I slutet av försöket delades gran- respektive tallprovet i två delar och 
en droppe diesel tillsattes till ett granprov och ett tallprov. Dieseln utgjorde då ungefär 
0,05 viktprocent av de två proven. Efter granskningsseminariet tog vi lite av varje prov 
mellan fingrarna och gnuggade för att undersöka om det kändes halt.  

En person ansåg att tallprovet utan diesel kändes obetydligt halare än motsvarande gran-
prov. Två personer kände ingen skillnad. Alla tre ansåg att proverna med diesel inte 
kändes halare än proverna utan diesel. Rent vatten med en droppe diesel hade en an-
tydan till att vara halt medan ren diesel kändes oljig.  

Sammanfattningsvis gick det inte att påvisa några smörjande egenskaper hos de prover 
som försökte efterlikna den sammansättning av klet från hala däck som de kemiska ana-
lyserna pekade på.  

 
Figur 15  Upplagsplats för virke på skogsbilväg. Foto: Kent Enkell, VTI. 
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7 Dagböcker 
Dagböcker har skickats in till VTI från nio, engagerade och väl problemmedvetna, 
chaufförer som kört virkestransporter i Norrland. Knappt 200 transporter har beskrivits 
mellan mitten av januari och mitten av mars 2007. 

 
7.1 Sammanställning av dagboksanteckningar kompletterat med 

vidtagna åtgärder 
Ett urval av beskrivningarna i dagböckerna har gjorts på så sätt att olika transportför-
hållanden kommit att ingå. I sammanställningen finns exempel där däckkänslan har 
försämrats, där däckkänslan har varit dålig under hela transporten, där däckkänslan har 
förbättrats respektive inte har förbättrats under transporten och där däckkänslan har varit 
normal under hela transporten. Sistnämnda förhållandet har naturligtvis varit dominer-
ande i dagböckerna. Det urval som gjorts från samtliga transporter som beskrivits i 
dagböckerna är således inte slumpmässigt valt.  

Sammanställningen redovisas som 12 stycken excelblad i bilaga 4. Den visar uppgifter 
från de nio chaufförernas dagböcker kompletterat med de åtgärder som väghållaren har 
vidtagit.  

Eftersom det för flera driftområden har varit arbetskrävande att ta fram vilka åtgärder 
som vidtagits så saknas i vissa fall sådana uppgifter på icke saltade vägar. På det saltade 
vägnätet saknas dock bara några enstaka uppgifter. 

I kolumn ”Sträcka/plats” betyder fetstil att sträckan är minst 1 mil eller tar minst ca 
10 minuter att köra. 

I kolumnerna ”Vägnummer” och ” Utförda vinterväghållningsåtgärder, vägsträcka” 
betyder röd fetstil att vägsträckan normalt saltas. 

I kolumnerna ”Utförda vinterväghållningsåtgärder, tidpunkt” och ” Utförda vinterväg-
hållningsåtgärder, typ av åtgärd” betyder fetstil att åtgärden gjorts under den aktuella 
dagen.  

 
7.2 Beskrivning och analys av transporter vid olika yttre 

förhållanden 
De 43 dagar som excelbladen omfattar kommer nedan att beskrivas och analyseras dag 
för dag. Därefter görs en sammanfattning av de enskilda analyserna med syfte att för-
söka hitta ett mönster för vad som utlöser att däcken blir hala.  

De enskilda analyserna görs under tre rubriker: Transportförhållanden, väder samt 
däckfabrikat och ålder  

Under rubriken Transportförhållanden redovisas väglag, väggrepp, däckkänsla och 
vidtagna åtgärder.  

Däckfabrikat och ålder anges för i tur och ordning styraxel/drivaxel/släp. 
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7.2.1 Beskrivning och analys dag för dag 
 
Dag 1 

Beskrivning 

Transporten börjar i Örnsköldsvik på eftermiddagen och går knappt 10 km söderut på 
väg E4. Det är uppehållsväder, lufttemperaturen är -5°C och vägen har sannolikt nyli-
gen plogats och saltats. Väglaget är barmark, troligen våt eller fuktig barmark.  

När lastbilen sedan kör in på det mindre, osaltade vägnätet för att hämta virke blir väg-
laget packad snö. Väggreppet försämras och däcken upplevs som hala.  

När lastbilen kommer tillbaka på E4, som plogats och saltats några timmar tidigare, är 
väglaget våt barmark. Väggreppet blir då bra igen och däckkänslan normal.  

Färden går sedan på delvis osaltat vägnät för lossning av virket i Bollstabruk och däck-
känslan är sådär. 

Tillbaka på E4 vid 22-tiden blir allt normalt igen med väglaget våt barmark. Vägen kan 
till största delen nyligen vara plogad och saltad.  

Dagen avslutas med en lastning vid midnatt på det osaltade vägnätet. Detta har plogats 
under eftermiddagen och väglaget är packad snö. Väggreppet är dåligt och däcken 
känns mycket hala. Vid färd från lastplatsen tippar släpet och lägger sig i diket. Chauf-
fören skriver att däcken var alldeles klibbiga och hala. 

Analys 

Transportförhållanden: Vid övergång från nyligen saltad E4 med våt barmark till osal-
tad väg med packad snö försämras väggreppet till dåligt eller sådär och däckkänslan 
ändras från normal till mycket hala, hala, lite hala eller sådär. I slutet av transporten, på 
osaltad väg, tippar släpet och lägger sig i diket. Chauffören skriver att däcken då var 
alldeles klibbiga och hala.  

Väder: Uppehåll. Lufttemperatur -5 till -3°C. 

Däckfabrikat och ålder: Goodyear, nya/Kumho, nya/mest Goodyear av olika ålder.  

 
Dag 2 
Beskrivning 

Transporten börjar i Örnsköldsvik vid 5-tiden på morgonen och går en knapp mil 
söderut på E4. Det är uppehållsväder och mycket kallt, lufttemperaturen ligger på  
-20°C.  

När transporten går vidare in på det osaltade vägnätet för lastning är väglaget packad 
snö. Däckkänslan är normal. 

Vid färd på väg E4 till och från Husum för avlastning beskrivs väglaget som frusen sal-
tad väg, dvs. tjock is. Väggreppet anges som slingrigt och däcken känns hala.  

Sannolikt har inga åtgärder vidtagits under dagen med undantag för punktsandning på 
ramper på E4.  
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Analys 

Transportförhållanden: Vid övergång från E4, som punktsandats vid den låga tempera-
turen och osaltad väg med packad snö till osaltad väg med spårig packad snö blir 
väggreppet slingrigt men däckkänslan är fortfarande normal. På annan del av E4, där 
väglaget är frusen saltad väg, dvs. tjock is, blir väggreppet slingrigt och däcken känns 
hala.  

Väder: Uppehåll. Lufttemperatur -20 till -17°C. 

Däckfabrikat och ålder: Goodyear, nya/Kumho, nya/mest Goodyear av olika ålder.  

 
Dag 3 

Beskrivning 

Transporten börjar i Örnsköldsvik vid 5-tiden på morgonen och går en knapp mil söder-
ut på E4. Det är ungefär 6 minusgrader i luften och uppehållsväder.  

Sedan går transporten vidare in på det osaltade vägnätet för lastning av virke. Väglaget 
beskrivs som spårigt. Väggreppet är hyfsat och däckkänslan normal. 

När man kör E4 till och från Husum för avlastning beskrivs väglaget som frusen saltad 
väg, dvs. tjock is. Väggreppet anges som slingrigt och däcken känns hårda.  

Slutligen går transporten in på det osaltade vägnätet för att vid lunchtid sluta vid gara-
get. Väglaget är då packad snö, väggreppet är sådär och däcken känns klistriga.  

De kända åtgärder som vidtagits under dagen är att väg E4 sandats på morgonen. 

Analys 

Transportförhållanden: Vid övergång från E4, som sandats tidigt på morgonen före 
transporten, och osaltad väg med spårigt väglag till annan del av E4, där väglaget är 
frusen saltad väg, dvs. tjock is, ändras väggreppet från hyfsat till slirigt. Däckkänslan 
försämras från normal till att däcken känns hårda. När transporten sedan fortsätter på 
osaltad väg med packad snö är väggreppet sådär och däcken känns klistriga.  

Väder: Uppehåll. Lufttemperatur ca -6°C.  

Däckfabrikat och ålder: Goodyear, nya/Kumho, nya/mest Goodyear av olika ålder. 

 
Dag 4 

Beskrivning 

Denna gång börjar resan i Örnsköldsvik vid 16-tiden på eftermiddagen och går en knapp 
mil söderut på E4. Det är ett par minusgrader i luften och uppehåll. Plogning och salt-
ning har gjorts på E4 på förmiddagen och en ny runda körs på eftermiddagen mellan kl. 
14 och 18. Väglaget på E4 är våt barmark och väggreppet bra. 

Sedan går transporten in på det osaltade vägnätet och väglaget blir packad snö. Väg-
greppet anges som slirigt och däcken som klibbiga. Chauffören stannar bilen och sprutar 
däcken med diesel innan färden fortsätts. Efter en halvtimme börjar det snöa och det 
bildas modd ovanpå den packade snön. Väggreppet beskrivs nu som bättre än tidigare, 
ofta som hyfsat, vid ett tillfälle som slingrigt. På detta vägnät har plogning i allmänhet 
påbörjats någon eller några timmar efter midnatt och pågått fram till några timmar efter 
lunch. 
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Vid 18–19-tiden lastas virket och återfärden mot Örnsköldsvik börjar. På första delen av 
återfärden är väglaget fortfarande modd ovanpå packad snö och väggreppet slingrigt. 
Vad som händer i fortsättningen, fram till resans slut vid 1-tiden på natten, är okänt. 
Inga ytterligare noteringar görs i dagboken.  

Analys 

Transportförhållanden: När transporten går från E4, som nyligen är plogad och saltad 
och har våt barmark, in på osaltad väg med packad snö försämras väggreppet från bra 
till slirigt och däcken känns klibbiga. Chauffören sprutar däcken med diesel. Det börjar 
snöa och färden fortsätter på osaltad väg med snömodd ovanpå packad snö. Väggreppet 
är nu bättre, ofta hyfsat, vid ett tillfälle slingrigt.  

Väder: Först uppehåll sedan snöfall. Lufttemperatur -2 till -7°C.  

Däckfabrikat och ålder: Goodyear, nya/Kumho, nya/mest Goodyear av olika ålder. 

 
Dag 5 

Beskrivning 

Denna transport startar vid 14-tiden och börjar med att köra en lastad virkesbil ner till 
kusten. Det är uppehållsväder och -10°C i luften. Färden börjar hemma vid garaget i 
Moliden och går på osaltad väg fram till E4. Väglaget är då packad snö med bra väg-
grepp. Föregående dag plogades vägen.  

Ute på E4 upp mot Husum är det våt barmark och väggreppet är sådär. Lufttemperatu-
ren har nu stigit till -3°C. E4 plogades och saltades föregående dag.  

Mellan E4 och Husum går transporten på en osaltad väg med väglaget packad snö. På 
återfärd från Husum vid 15.30-tiden skriver chauffören att däcken känns klibbiga och 
hala. Han stannar bilen och går ut och sprutar däcken med diesel.  

Ute på E4 är det fortfarande våt barmark och väggrepp och däckkänsla är bra.  

Resan går sedan vidare på osaltade vägar upp mot lastplatsen och lufttemperaturen 
sjunker igen till ca -10°C. Även dessa vägar plogades föregående dag. Väglaget är 
packad snö och väggrepp och däckkänsla är bra. Efter lastning går återfärden först på 
det osaltade vägnätet och sedan på E4 med våt barmark. Temperaturen i luften stiger 
åter till -3°C. Resan avslutas i Örnsköldsvik. Inga noteringar görs om försämrat väg-
grepp eller dålig däckkänsla. 

Analys 

Transportförhållanden: Vid färd från osaltad väg med packad snö och ut på E4, som 
saltats föregående dag, och där väglaget är våt barmark, ändras väggreppet från bra till 
sådär. Efter en kort tids körning på osaltad väg med packad snö blir väggreppet dåligt 
och däcken känns klibbiga och hala. Chauffören sprutar däcken med diesel. Färden 
fortsätter på E4 med våt barmark, sedan på osaltade vägar med packad snö och till sist 
åter på den våta E4. Väggrepp och däckkänsla är nu bra.  

Väder: Uppehåll. Lufttemperatur med -10°C i inlandet och -3°C vid kusten.  

Däckfabrikat och ålder: Goodyear, nya/Kumho, nya/mest Goodyear av olika ålder. 

 

 



 

38 VTI rapport 681 

Dag 6 

Beskrivning 

Efter skiftbyte kl. 12 på dagen börjar transporten med fullastad bil i Sollefteå. Det är 
uppehållsväder och ca -5°C i luften. Första delen av färden går på saltad väg. På vägen 
finns lite snömodd. Det är nästan en vecka sedan vägen saltades. Väggreppet är bra och 
däckkänslan normal.  

Under en timme framåt går transporten på en osaltad väg ner mot kusten. Väglaget är 
packad snö och väggrepp och däckkänsla är utan anmärkning. Vägen sandades med 
saltblandad sand dagen före.  

Ute på E4 är det våt barmark med inslag av snömodd. Vägen saltades dagen före. 
Däcken känns hala. 

Efter lossning av lasten i Ortviken går resan på saltade vägar ner till söder om Sundsvall 
där terminalkörning görs. Del av vägsträckan är nysaltad. Lufttemperaturen har stigit 
några grader. Däcken känns hala. Därefter startar hemfärden till garaget på saltade 
vägar, en sträcka är nysaltad, de andra saltades föregående dag.  

Norr om Sundsvall tar man av från E4 till en osaltad länsväg med väglaget packad snö. 
Vägen har nyligen sandats med saltblandad sand. Däcken känns hala. 

Nästa etapp går på saltad väg med lite snömodd. Denna väg saltades för knappt en 
vecka sedan. Däcken känns hala. 

Sista halvtimmen till garaget i Näsåker går på osaltad väg med packad snö. Temperatu-
ren är nu -1°C i luften. Fortfarande känns däcken hala. Efter hemkomsten avfettar 
chauffören bil och däck. 

Analys 

Transportförhållanden: När transporten påbörjas på en väg med lite snömodd, som sal-
tades för nästan en vecka sedan, och på osaltad väg med packad snö, som sandades med 
saltblandad sand dagen före, är väggreppet bra och däckkänslan normal. Ute på E4, som 
saltades dagen före, är det våt barmark med inslag av snömodd. Däcken känns då hala. 
Vid fortsatt transport på ett delvis nysaltat avsnitt av E4, som också har våt barmark 
med inslag av snömodd, känns däcken fortfarande hala. Vid hemfärd på dels osaltade 
vägar med packad snö, dels en saltad väg med lite snömodd känns däcken fortsatt hala. 
Efter hemkomsten avfettar chauffören bil och däck. 

Väder: Uppehåll. Lufttemperatur -5 till -1°C.  

Däckfabrikat och ålder: Michelin, nya/ Michelin, nya/ Michelin, ca 9 månader gamla. 

 
Dag 7 

Beskrivning 

Transporten startar kl. 4 på morgonen från garaget i Näsåker och går på osaltade vägar 
till lastplatsen och sedan till Sollefteå. Det är uppehållsväder och temperaturen i luften 
ligger på -5 till -3°C. Väglaget är packad snö, väggreppet bra och däckkänslan normal. 
Inga åtgärder har gjorts på detta vägnät under den senaste veckan.  

Mellan Sollefteå och lossningsplatsen Bollstabruk går transporten på rv 90 som normalt 
saltas. Väglaget är våt barmark med inslag av snömodd. Lufttemperaturen har stigit till  
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-2°C. Väggreppet är dåligt och däcken känns hala. Rv 90 plogades för två dagar sedan 
och har sedan dess inte åtgärdats.  

Efter lossning i Bollstabruk fortsätter resan på osaltade vägar till nästa lastplats. Första 
milen är väglaget våt barmark med inslag av snömodd med fortsatt dåligt väggrepp och 
hala däck. Under andra milen finns packad snö på vägen med bra väggrepp och något 
hala däck. Båda dessa vägsträckor har nyligen sandats med saltblandad sand.  

Efter lastning går transporten på osaltade vägar till Bollstabruk. Väglaget är packad snö, 
väggreppet är bra och däckkänslan normal. Undantaget är sista milen till Bollstabruk 
där väglaget fortfarande är våt barmark med inslag av snömodd samt fortsatt dåligt väg-
grepp och hala däck.  

Efter lossning går resan på rv 90 till Sollefteå. Lufttemperaturen är -2°C. Vägen har våt 
barmark med inslag av snömodd samt dåligt väggrepp och hala däck. Som nämnts ovan 
plogades vägen för två dagar sedan och har sedan dess inte åtgärdats.  

Sista halvtimmen till garaget i Näsåker går på osaltad väg med packad snö. Väggreppet 
är bra men däcken känns lite hala. Efter hemkomsten avfettar chauffören hytt och däck. 

Analys 

Transportförhållanden: Resan går till största delen på osaltade vägar där väglaget är 
packad snö. Väggreppet är bra och däckkänslan nästan alltid normal. När transporten 
går från osaltad väg med packad snö till saltad eller osaltad väg med våt barmark och 
inslag av snömodd känns däcken hala. Efter hemkomsten avfettar chauffören hytt och 
däck. 

Väder: Uppehåll. Lufttemperatur -5 till -2°C. 

Däckfabrikat och ålder: Michelin, nya/ Michelin, nya/ Michelin, ca 9 månader gamla. 

 
Dag 8 

Beskrivning 

Skiftet startar vid lunchtid med lastning mellan Näsåker och Sollefteå. Sedan går trans-
porten på osaltade vägar till Långsele, väster om Sollefteå. Det är uppehållsväder och 
kallt, -20°C i luften. Väglaget är packad snö och is, väggreppet dåligt men däckkänslan 
normal.  

Under en dryg mil fortsätter resan på riksväg 87. Den är normalt saltad men pga. den 
låga temperaturen är den sist vidtagna åtgärden plogning för två dagar sedan. Väglaget 
är isigt, väggreppet dåligt men däckkänslan normal. Transporten går ytterligare ca 
1 timme på osaltad väg med packad snö och is samt normal däckkänsla. Vägen sandas 
med saltblandad sand från förmiddag till sen kväll.  

Därefter kommer man ut på E4 norr om Sundsvall. Lufttemperaturen har stigit till -10°C 
och väglaget på E4 är is med lite snömodd. Väggreppet är dåligt och chauffören skriver 
att det känns som att däcken har fått en hinna. E4 och anslutande vägar till och från loss-
ningsplatsen Ortviken saltades med befuktat salt från ca kl. 11 på förmiddagen. Efter 
lossning i Ortviken går resan på saltade vägar ner till söder om Sundsvall där terminal-
körning görs. Väglaget är is med lite snömodd. Det känns fortfarande som att däcken 
har fått en hinna. Därefter startar hemfärden till garaget på saltade vägar, E14 och E4, 
där en sträcka är nysaltad och den andra har saltats under dagen. Samma väglag och 
däckkänsla som tidigare. Det har börjat snöa.  
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Sedan går resan under en dryg timme på osaltad väg med packad snö och is. Snöfallet 
fortsätter. Väggreppet är dåligt och däcken känns lite hala. Vägen sandades med salt-
blandad sand från förmiddag till sen kväll.  

Under ca två mil fortsätter resan på riksväg 87. Lufttemperaturen är ca -15°C. Vägen är 
normalt saltad men har pga. den låga temperaturen isigt väglag. Väggreppet är dåligt 
och däcken känns lite hala.  

Sista halvtimmen till garaget i Näsåker går på osaltad väg med spårig packad snö. Snö-
fallet fortsätter. Väggreppet är dåligt och däcken känns hårda med en blank yta.  

Analys 
Transportförhållanden: Vid färd från osaltade vägar med packad snö och is samt väg 
som normalt saltas, men som pga. den låga temperaturen plogades för två dagar sedan 
och har isigt väglag, till E4 med väglaget is och lite snömodd ändras däckkänslan. Från 
att tidigare ha varit normal känns det nu som att däcken har fått en hinna. E4 har nyligen 
saltats. Hela tiden är väggreppet dåligt. När man lämnar kusten börjar det snöa. Hemfär-
den görs på dels osaltade vägar med packad snö och is eller spårig packad snö, dels väg 
som normalt saltas, men som nu har isigt väglag. Då är väggreppet dåligt och däcken 
känns lite hala eller hårda med en blank yta.  

Väder: Först uppehåll, sedan snöfall. Lufttemperatur -20 i inlandet, -8 till -10°C vid 
kusten. 

Däckfabrikat och ålder: Michelin, nya/ Michelin, nya/ Michelin, ca 9 månader gamla. 

 
Dag 9 

Beskrivning 

Dagens transport startar kl. 4 på morgonen från garaget i Näsåker. Det är uppehålls-
väder och rejält kallt, lufttemperaturen ligger på ca -25°C. Efter ca 15 minuters resa på 
osaltad väg lastas första virkeslasten. Resan fortsätter på osaltade vägar ned till kusten. 
Väglaget är packad snö och is, väggreppet är dåligt och däcken känns lite hårda. Inga 
kända åtgärder har gjorts under dagen.  

Ute på E4 vid Örnsköldsvik är det is i hjulspåren och dåligt väggrepp. Däcken känns lite 
blanka. Väg E4 har plogats och sandats för tre dagar sedan.  

Efter lossning i Örnsköldsvik; där temperaturen i luften är högre, ca -15°C, går trans-
porten via E4 och den osaltade länsväg 335 västerut för en ny lastning. Väglaget på 
länsväg 335 är packad snö och is, väggreppet är dåligt och däcken känns hala. Läns-
vägen har sandats för tre dagar sedan. 

Efter lastning går färden på osaltade vägar till Bollstabruk. Väglaget är packad snö och 
is eller is i hjulspåren. Väggreppet är dåligt och däcken känns lite hårda.  

Efter lossning i Bollstabruk går resan till Sollefteå på riksväg 90. Vägen är normalt sal-
tad men är nu isig med inslag lite snömodd. Vägen plogades för drygt en vecka sedan. 
Väggreppet är dåligt och det känns som att däcken har en hinna.  

Sista delen av skiftet kör man på osaltad väg till ny lastplats. Väglaget är packad snö 
och is, väggreppet är dåligt och däcken känns hala.  
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Analys 

Transportförhållanden: Dagens transport går flera gånger mellan inlandet och kusten. 
Det är rejält kallt, oftast mellan -15 och -25°C. Färden går både på osaltade vägar med 
packad snö och is och på vägar som normalt saltas, men som nu har isigt väglag pga. 
den låga temperaturen. De har plogats eller plogats och sandats för några dagar eller 
drygt en vecka sedan. Väggreppet är under hela dagen dåligt och däcken beskrivs som 
lite hårda, lite blanka, hala eller att de har fått en hinna. 

Väder: Uppehåll. Lufttemperatur -25 till -20°C på morgon och förmiddag, -15 till  
-10°C mitt på dagen. 

Däckfabrikat och ålder: Michelin, nya/ Michelin, nya/ Michelin, ca 9 månader gamla. 

 

 
Figur 16  Lastning av virke på skogsbilväg. Foto: Kent Enkell, VTI. 
 
Dag 10 

Beskrivning 

Resan startar kl. 4 på morgonen från garaget i Näsåker. Det är uppehållsväder och kallt, 
lufttemperaturen ligger på ca -13°C. Efter ca 15 minuters resa på osaltade vägar lastas 
den första virkeslasten. Resan fortsätter sedan på osaltade vägar ner till Sollefteå. Väg-
laget är spårig packad snö, väggreppet är bra och däckkänslan normal. Det är inte känt 
när väghållningsåtgärder senast gjordes på dessa vägar.  

Transporten går sedan på riksväg 90 till Bollstabruk. Vägen är normalt saltad men har 
nu is i hjulspåren och snömodd. Den åtgärd som görs på riksväg 90 under dagen är salt-
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ning av ramper i en trafikplats som den beskrivna transporten inte använder. Väggrep-
pet är dåligt och det känns som att däcken har en hinna.  

Efter lossning i Bollstabruk kör man via riksväg 90 och en osaltad länsväg till nästa 
lastplats mellan Sollefteå och Näsåker. Väglaget på länsvägen är packad snö och is, 
väggreppet är dåligt och däcken känns hala. 

När lastningen är klar börjar transporten mot Graninge såg på två länsvägar med dåligt 
väggrepp och däck som känns hala. Därefter kör man ca 10 minuter på riksväg 87 som 
normalt är saltad men nu har is i hjulspåren och snömodd. Väggrepp och däckkänsla är 
oförändrat dåliga. Sandning med saltblandad sand gjordes på riksvägen för fyra dagar 
sedan. Efter lossning vid Graninge såg går färden tillbaks till föregående lastplats mel-
lan Sollefteå och Näsåker för skiftbyte. Väglaget är is i hjulspåren och snömodd eller 
packad snö och is. Väggreppet är dåligt och däcken känns hala.  

Analys 

Transportförhållanden: Resan startar på osaltade vägar med väglaget spårig, packad snö. 
Väggreppet är bra och däckkänslan normal. När transporten kommer ut på en normalt 
saltad väg, som pga. låg temperatur nu har snömodd med is i spåren blir väggreppet 
dåligt och det känns som att däcken har fått en hinna. Resten av dagen kör man omväx-
lande på vägar som normalt saltas men som nu har väglaget snömodd med is i spåren 
och på osaltade vägar med is och packad snö. Väggreppet är hela tiden dåligt och 
däcken känns hala eller lite hala.  

Väder: Uppehåll, snöfall, uppehåll. Lufttemperatur -13 till -8°C på morgon och förmid-
dag, ca -6°C på eftermiddagen. 

Däckfabrikat och ålder: Michelin, nya/ Michelin, nya/ Michelin, ca 9 månader gamla. 

 
Dag 11 

Beskrivning 

Transporten startar kl. 4 på morgonen från garaget i Näsåker. Det är uppehållsväder och 
-7°C i luften. Efter ca 15 minuters resa på osaltade vägar lastas första virkeslasten. 
Resan fortsätter sedan på osaltade vägar ner till Sollefteå. Väglaget är packad snö och is, 
väggreppet är dåligt och däckkänslan normal. Det är inte känt när väghållningsåtgärder 
senast gjordes på dessa vägar.  

Under ca två mil fortsätter resan på riksväg 87. Vägen är normalt saltad men pga. tidi-
gare låga temperaturer är väglaget nu isigt med inslag av snömodd. Väggreppet är dåligt 
men däckkänslan normal. Transporten går ytterligare ca 1 timme på länsväg 331 som är 
en osaltad väg med packad snö och is samt normal däckkänsla. Längst i söder plogades 
och sandades vägen med saltblandad sand under morgonen. Under gårdagen sandades 
samma vägsträcka.  

Nu kommer transporten ut på E4 norr om Sundsvall. Lufttemperaturen har stigit till  
-5°C och väglaget på E4 och anslutande vägar till och från lossningsplatsen Tunadal är 
våt barmark. Väggreppet är bra men chauffören skriver att det känns som att däcken har 
fått en hinna eller film. Lossning i Tunadal gjordes vid 11-tiden på förmiddagen. E4 och 
anslutande vägar till och från Tunadal plogades och saltades med befuktat salt dels 
tidigt på morgonen, dels fram till kl. 10.30 på förmiddagen. Efter lossning i Tunadal 
startar resan hem till garaget via den våta väg E4.  
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Därefter följer ca 1 timmes resa på den osaltade länsväg 331. Väglaget är fortfarande 
packad snö och väggreppet dåligt men däcken känns nu hala. Transporten avslutas med 
ca två mil på riksväg 87, som är isig med lite snömodd, och där däcken känns hala. 
Slutligen följer en halvtimme på osaltad väg där väglaget är packad snö och is, 
väggreppet dåligt och däcken känns lite hala.  

Analys 

Transportförhållanden: Resan startar på osaltade vägar med väglaget packad snö och is 
för att sedan gå fram på en väg som normalt saltas men som nu har väglaget is med lite 
snömodd. Väggreppet är dåligt men däckkänslan normal. När transporten kommer ut på 
E4 ändras väglaget till våt barmark eftersom vägen plogats och saltats på morgonen före 
transporten. Väggreppet blir nu bra men det känns som att däcken har fått en hinna eller 
film. Vid fortsatt färd på nyligen saltade vägar med våt barmark är väggreppet bra men 
hinnan/filmen kvarstår. Under hemfärden från kusten på dels osaltade vägar med packad 
snö och is, dels på en väg som normalt saltas men som nu har väglaget is med lite 
snömodd blir väggreppet dåligt och däcken känns hala eller lite hala.  

Väder: Uppehåll. Lufttemperatur -7°C på morgonen, -5°C mitt på dagen och -3°C på 
eftermiddagen. 

Däckfabrikat och ålder: Michelin, nya/ Michelin, nya/ Michelin, ca 9 månader gamla. 

 
Dag 12 

Beskrivning 

Skiftet börjar ca kl. 12 vid garaget i Näsåker. Det är uppehållsväder och ca -10°C i 
luften. Det fullastade ekipaget kör på osaltade vägar, riksväg 90 och länsväg 335 ner till 
Sollefteå och vidare ut mot kusten. Väglaget är packad snö och is, väggreppet dåligt och 
däckkänslan normal. Ute på E4 i närheten av Örnsköldsvik är väglaget isigt, väggreppet 
dåligt och däckkänslan normal. E4 sandades på förmiddagen.  

Efter lossning i Örnsköldsvik går färden ca två mil söderut på E4 till lastplatsen 
Skulsnäs. Efter lastning fortsätter transporten söderut i ytterligare 40 minuter till 
lossningsplatsen, ca 2 mil norr om Härnösand. Fortfarande är det ungefär samma 
väglag, väggrepp och däckkänsla.  

Därefter E4 norrut till Skulsnäs igen. Efter lastning går resan E4 söderut, denna gång till 
Tunadal i Sundsvall. Det har börjat snöa. E4 på delen Härnösand–Sundsvall och an-
slutande väg till Tunadal har plogats och saltats med befuktat salt på förmiddagen. Vid 
körning på anslutande väg till och från Tunadal samt hemåt på E4 norr om Sundsvall, 
skriver chauffören i dagboken att däcken har fått en hinna. Väglaget är isigt med lite snö 
respektive isigt och spårigt.  

Sedan går resan under en dryg timme på den osaltade väg 331 med packad snö och is. 
Snöfallet fortsätter. Väggreppet är dåligt men däcken känns normala. Den södra tredje-
delen av vägen sandades med saltblandad sand några timmar innan transporten gick 
fram.  

På en kortare sträcka fortsätter resan på riksväg 87. Lufttemperaturen har nu sjunkit till 
ca -15°C. Väglaget är isigt med lite snömodd. Väggreppet är dåligt och däcken känns 
lite hala. Vägen plogades och saltades med befuktat salt för tre dagar sedan.  
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Sista halvtimmen till garaget i Näsåker går på osaltad väg med is och packad snö. Snö-
fallet fortsätter. Väggreppet är dåligt och däcken har fått en ny hinna. Efter hemkomsten 
skriver chauffören att E4 var mycket hal med många avåkningar.  

Analys 

Transportförhållanden: Transporten börjar kl. 12 och går under större delen av dagen 
omväxlande på osaltade vägar med packad snö och is och på E4 som normalt saltas men 
som nu är isig eller isig med lite snömodd. Stora delar av E4 har sandats från tidig 
morgon. Väggreppet är dåligt men däckkänslan normal. Fram på kvällen kommer 
transporten in i ett snöfall. Vid färd på vägar som plogats och saltats från tidig morgon 
till tidig eftermiddag känns det som att däcken har fått en hinna. Hemfärden från kusten 
går först på en nyligen sandad osaltad väg med packad snö och is. Väggreppet är dåligt 
men däckkänslan normal. Sedan på en väg som normalt saltas men som nu har väglaget 
is med lite snömodd. Där känns däcken lite hala. På sista biten hem är vägen osaltad 
med is och packad snö. Väggreppet är fortfarande dåligt och det känns som att däcken 
har fått en hinna. Chauffören skriver att E4 varit mycket hal med många avåkningar.  

Väder: Uppehåll från lunch till kväll, sedan snöfall. Lufttemperatur -10°C fram till 
kväll, sedan -12 till -15°C. 

Däckfabrikat och ålder: Michelin, nya/ Michelin, nya/ Michelin, ca 9 månader gamla. 

 
Dag 13 

Beskrivning 

Transporten startar kl. 4 på morgonen från garaget i Näsåker. Det är uppehållsväder och 
-3°C i luften. Efter ca 10 minuters resa på osaltade vägar lastas första virkeslasten. 
Resan fortsätter sedan under knappt 1,5 timme på osaltade vägar först norrut till Junsele 
och sedan österut till lossningsplatsen Långsele. Väglaget är i huvudsak packad snö och 
is, väggreppet bra och däckkänslan normal. Det är inte känt när väghållningsåtgärder 
senast gjordes på dessa vägar.  

Efter lossning kör timmerbilen återigen på osaltade vägar, nu västerut fram till nästa 
lastningsplats som ligger strax före Junsele. Efter lastning vid 12-tiden går resan till 
Sollefteå, fortfarande på osaltade vägar. Väglaget är packad snö och is, väggreppet bra 
och däckkänslan normal. 

Sedan fortsätter transporten på riksväg 90 Sollefteå–Bollstabruk−lossningsplatsen ca 
2 mil norr om Härnösand. Väglaget är våt barmark med inslag av snömodd, väggreppet 
är bra men däcken har fått en hinna. Lossning sker vid 14-tiden. Riksväg 90 plogades 
och saltades från ca kl. 8 på morgonen till 14- eller 15-tiden på eftermiddagen.  

Efter lossning går färden hem till garaget, först på den våta, saltade riksväg 90 till 
Sollefteå och sedan till Näsåker på osaltad väg. Här är väglaget spårig packad snö. 
Väggreppet är dåligt och däcken känns hala.  

Analys 

Transportförhållanden: Under transportens första 10 timmar trafikeras osaltade vägar 
med packad snö och is. Väggreppet är bra och däckkänslan normal. Sedan kommer man 
in på en väg som har våt barmark med inslag av snömodd. Vägen har plogats och saltats 
från tidig morgon. Väggreppet är fortfarande bra men det känns som att däcken har fått 
en hinna. Nästa del av transporten går på osaltad väg med spårig, packad snö. Väg-
greppet är då dåligt och däcken känns hala.  
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Väder: Uppehåll. Lufttemperatur -3 till -2°C. 

Däckfabrikat och ålder: Michelin, nya/ Michelin, nya/ Michelin, ca 9 månader gamla. 

 
Dag 14 

Beskrivning 

Transporten startar kl. 4 på morgonen från garaget i Näsåker. Det är uppehållsväder och 
-5°C i luften. Efter ca 10 minuters resa på osaltade vägar lastas första virkeslasten. 
Resan fortsätter sedan under drygt 1 timme på osaltade vägar österut till lossningsplat-
sen Långsele. Väglaget är packad snö och is. Det är inte känt när väghållningsåtgärder 
senast gjordes på dessa vägar.  

I början av resan är väggreppet dåligt och däcken känns mycket hala pga. att en hinna 
har bildats. Efter ca ½ timmes körning förbättras däckkänslan till ”lite hala” och efter 
drygt 1 timme är däckkänslan normal. Väggreppet är fortfarande dåligt.  

Chauffören skriver i dagboken att hinnan uppkommit när bilen kvällen före hade körts 
på saltade vägar. Det gällde två vändor på riksväg 90 mellan Sollefteå och Bollstabruk. 
Väglaget var då våt barmark med inslag av snömodd. Lufttemperaturen låg på 
2–3 minusgrader. 

Efter lossning i Långsele kör timmerbilen återigen på osaltade vägar, nu västerut fram 
till nästa lastningsplats som ligger strax före Junsele. Efter lastning vid 12-tiden går 
resan åter till Långsele. Efter lossning kör timmerbilen återigen på osaltade vägar, nu 
fram till Junsele för skiftbyte. 

Lufttemperaturen är -5°C, väglaget packad snö och is, väggreppet dåligt och däck-
känslan normal. Det är okänt när väghållningsåtgärder senast gjordes på dessa vägar.  

Analys 

Transportförhållanden: Vid transportens start har däcken en hinna och känns hala. Detta 
uppges bero på att bilen har körts på saltad väg kvällen före. Transporten går under hela 
dagen på osaltade vägar med väglaget packad snö och is. Väggreppet är hela tiden dåligt 
men däckkänslan förbättras successivt. Efter ca ½ timmes körning förbättras däckkäns-
lan till ”lite hala däck” och efter drygt 1 timme till normal.  

Väder: Uppehåll. Lufttemperatur -5°C. 

Däckfabrikat och ålder: Michelin, nya/ Michelin, nya/ Michelin, ca 9 månader gamla. 

 
Dag 15 

Beskrivning 

Skiftet startar kl. 4 på morgonen från garaget i Näsåker. Det är uppehållsväder och -5°C 
i luften. Efter ca 15 minuters resa på osaltade vägar lastas första virkeslasten. Resan 
fortsätter sedan på osaltade vägar ner till Sollefteå. Väglaget har hittills varit packad 
snö, eller packad snö och is, väggreppet är bra och däckkänslan normal.  

Transporten fortsätter nu på den saltade riksväg 87 till lossningsplatsen Graninge såg. 
Väglaget är våt barmark med inslag av snömodd. Vägen har plogats och saltats för ca 
10 dagar sedan. Väggreppet är bra men på däcken har det bildats en hinna.  

Efter lossning kör timmerbilen tillbaka en bit på riksväg 87 och sedan in på osaltade 
länsvägar för ny lastning. Väglaget ändras nu till tjock is eller packad snö, väggreppet 
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blir dåligt och däcken känns hala. Det är inte känt när väghållningsåtgärder senast gjor-
des på det osaltade vägnätet. 

Det lastade virkesekipaget kör tillbaka på länsvägarna och ut på riksväg 87 igen. På 
riksväg 90 via Sollefteå och Bollstabruk går resan till en lossningsplats ca 2 mil norr om 
Härnösand, dit bilen anländer ca kl. 14. Väglaget är våt barmark med snömodd och 
slask. Väggreppet är bra men på däcken har det åter bildats en hinna. Plogning och salt-
ning görs på riksvägarna 87 och 90 mellan klockan 8 och 19. 

Efter lossning kör man via Bollstabruk tillbaka till Sollefteå igen på våta och moddiga 
vägar.  

Därefter går resan in på osaltade vägar med packad snö och is. Mönstret på däcken 
packar igen, väggreppet blir dåligt och däcken känns hala. Skiftbyte kl. 16 avslutar 
transporten.  

Analys 

Transportförhållanden: Vid övergång från osaltad väg med packad snö eller packad snö 
och is till saltad väg med vår barmark med inslag av snömodd ändras däckkänslan från 
normal till att däcken har fått en hinna. Väggreppet är dock bra. När färden fortsätter på 
osaltad väg med tjock is eller packad snö försämras väggreppet till dåligt och däcken 
känns hala. Då transporten åter går på saltad väg med våt barmark och snömodd/slask 
blir väggreppet bra igen men hinnan på däcken finns kvar. Sista delen av resan går på 
osaltad väg med packad snö och is. Väggreppet är dåligt och däcken känns hala. Skälet 
uppges vara att mönstret packar igen.  

Väder: Uppehåll. Lufttemperatur -5 till -3°C. 

Däckfabrikat och ålder: Michelin, nya/ Michelin, nya/ Michelin, ca 9 månader gamla. 

 
Dag 16 

Beskrivning 

Skiftet börjar ca kl. 13 vid garaget i Näsåker. Det är snöfall och ca +2°C i luften. Det 
fullastade ekipaget kör på osaltad väg till Sollefteå. Väglaget är spårig, packad snö med 
bra väggrepp och normal däckkänsla. Transporten går vidare på riksväg 90 via 
Bollstabruk till lossningsplatsen ca 2 mil norr om Härnösand. Väglaget är våt barmark 
med inslag av snömodd. Väggreppet är bra men det har bildats en hinna på däcken. 
Saltning samt plogning och saltning har gjorts på riksväg 90 från kl. 3.20 till kl. 16.30. 
Efter lossning går resan tillbaka till Sollefteå på riksväg 90.  

Körningen till nästa lastplats går på osaltad väg där väglaget är packad snö och snö-
modd. Väggreppet är dåligt och däcken känns hala pga. att en hinna har bildats. Efter 
lastning vid 16-tiden fortsätter transporten ytterligare ½ timme på osaltade vägar, fort-
farande med dåligt väggrepp och hala däck. Snöfallet fortsätter.  

Efter en kortare körsträcka på riksväg 87, som har våt mark och som saltats samt saltats 
och plogats från tidig morgon till fram på eftermiddagen, fortsätter resan under drygt 
1 timme på den osaltade länsväg 331 ned till kusten. Lufttemperaturen är +3°C och snö-
fallet fortsätter. Väglaget är packad snö och snömodd, väggreppet är dåligt och däcken 
känns hala. Länsväg 331 har plogats under dagen med start vid lunchtid och slut på 
eftermiddag/kväll. Delen närmast E4 har även plogats och saltats på morgon/ förmid-
dag.  
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Ute på E4 norr om Sundsvall och på anslutande väg till och från Tunadal finns våt 
barmark plus lite snöslask. Väggreppet är bra men däcken har en hinna. Båda dessa 
vägar har plogats och saltats med befuktat salt från tidig morgon.  

Efter lossning i Tunadal, och en kortare tur norrut på E4, fortsätter resan hem med en 
timme på länsväg 331. Snöfallet fortsätter. Väglaget är packad snö och snömodd, väg-
greppet är dåligt och däcken har hinna och känns hala.  

På en kortare sträcka fortsätter resan på riksväg 87. Väglaget är våt barmark med lite 
snömodd. Väggreppet är bra men däcken har hinna.  

Sista halvtimmen till garaget i Näsåker går på osaltad väg med spårig, packad snö. Det 
snöar fortfarande. Väggreppet är bra och däckkänslan har blivit normal.  

Analys 

Transportförhållanden: Första delen av transporten går fram på osaltad väg med spårig, 
packad snö. Väggreppet är bra och däckkänslan normal. Sedan gå transporten omväx-
lande på saltade vägar med våt barmark med inslag av snömodd och osaltade med 
packad snö och snömodd. Samtliga saltade vägar har plogats och saltats från tidig mor-
gon. På de våta, saltade vägarna är väggreppet bra men däcken har fått en hinna. På de 
osaltade vägarna är väggreppet dåligt och däcken känns hala pga. hinnan. Undantaget är 
den sista osaltade vägsträckan hem med spårig, packad snö där väggreppet är bra och 
däckkänslan normal.  

Väder: Snöfall. Lufttemperatur +3 till 0°C. 

Däckfabrikat och ålder: Michelin, nya/ Michelin, nya/ Michelin, ca 9 månader gamla. 

 
Figur 17  Virkestransport vintertid. Foto: photos.com 
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Dag 17 

Beskrivning 

Transporten startar kl. 4 på morgonen från garaget i Näsåker. Det är uppehållsväder och 
kallt, -15°C i luften. Efter ca 20 minuters resa på osaltade vägar lastas första virkes-
lasten. Resan fortsätter sedan på osaltade länsvägar ner till väster om Sollefteå. Väglaget 
har hittills varit packad snö, väggreppet är dåligt och däcken känns hala. Efter en kortare 
färd på riksväg 87, som nu pga. kylan inte saltas utan har börjat plogats vid 4-tiden på 
morgonen, fortsätter resan under 1 timme på den osaltade länsväg 331 ner mot 
Sundsvall. Väglaget är fortfarande packad snö, väggreppet dåligt och däcken känns 
hala. Södra halvan av länsväg 331 sandades med saltblandad sand igår eftermiddag.  

Efter en kort färd på E4 och en anslutande länsväg lossas lasten vid 7-tiden på morgo-
nen i Tunadal. E4 har plogats och saltats dagen före.  

Resan går nu via länsväg 331, riksväg 87 och osaltade länsvägar tillbaka till samma last-
plats som besöktes tidigt på morgonen. Väglaget på länsvägarna är packad snö och väg-
greppet och däckkänslan fortfarande dåliga.  

Efter lastning går transporten via osaltade länsvägar och riksväg 87 till Graninge såg. 
Lossning sker vid 12-tiden. Därefter går lastbilen åter tillbaka till samma lastplats och 
skiftet är slut. På sista delen av länsvägen fram till lastplatsen är väglaget packad snö 
och is, väggreppet väldigt dåligt och däcken hala. Chauffören ringde vägmästaren för att 
begära sandning.  

Analys 

Transportförhållanden: Transporten går omväxlande på saltade och osaltade vägar. Väg-
laget på de saltade vägarna är okänt men med hänsyn till den låga temperaturen och att 
de åtgärder som gjorts under dagen är plogning och sandning kan man anta att dessa 
vägar är täckta av snö eller is. Inte heller väggrepp eller däckkänsla har angetts för de 
saltade vägarna. De osaltade vägarna har väglaget packad snö eller packad snö och is. 
Väggreppet är ständigt dåligt eller väldigt dåligt och däcken känns alltid hala. 

Väder: Uppehåll. Lufttemperatur ca -15°C. 

Däckfabrikat och ålder: Michelin, okänd ålder/Michelin, okänd ålder/Michelin, okänd 
ålder.  

 
Dag 18 

Beskrivning 

Skiftet börjar ca kl. 12 vid garaget i Näsåker. Det är uppehållsväder och -1°C i luften. 
Det fullastade ekipaget kör på osaltad väg till Sollefteå. Transporten går vidare på läns-
väg 335 ned mot Örnsköldsvik. Den östra delen av länsväg 335 plogas under dagen 
mellan kl. 5 och 20.40. Väglaget är packad snö med bra väggrepp och normal däck-
känsla.  

Ute på E4 fram till lossningsplatsen Husum är väglaget våt barmark med inslag av snö-
modd. Vägen har plogats och saltats på morgonen. Väggreppet är bra och däckkänslan 
normal.  

Efter lossning går färden under ca ½ timme söderut på E4 till lastplatsen Skulsnäs. När 
lastningen är klar vid 17-tiden går transporten norrut på E4 i ca 1 timme, förbi Husum 
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till nästa lossningsplats i Rundvik, ca 5 mil norr om Örnsköldsvik. Chauffören skriver 
att däcken nu fått en salthinna.  

Från Rundvik går resan söderut på E4 till i närheten av Skulsnäs igen för ny lastning. 
Därefter går transporten i nästan 1,5 timme ner till Sundsvall och Tunadal. Väglaget är 
våt barmmark och snömodd, väggreppet bra men däcken har salthinna. Lossning i 
Tunadal vid 23-tiden. E4 och anslutande väg till Tunadal har plogats och saltats med 
befuktat salt från tidig morgon och fram till 17-tiden på kvällen.  

Från Sundsvall, med en kortare tur norrut på E4, fortsätter resan hem under en timme på 
länsväg 331. Väglaget är isigt, väggreppet är dåligt och däcken har salthinna. Vägen har 
plogats, och på sydligast delen även saltats, under dagen.  

Bilen fortsätter en kortare sträcka på riksväg 87 som har plogats och saltats under 
dagen. Sista halvtimmen till garaget i Näsåker går på osaltad väg. Efter hemkomst 
avfettas däcken på lastbilen.  

Analys 

Transportförhållanden: Transporten börjar på osaltade vägar med packad snö. Väggrep-
pet är bra och däckkänslan normal. Sedan fortsatte resan under 4−5 timmar på E4 blan-
dat med kortare transporter på osaltade vägar samt lastning och lossning. E4 har våt 
barmark med snömodd och har plogats och saltats från tidig morgon. Väggreppet på E4 
var hela tiden bra medan däckkänslan, efter ca 1 timmes körning, försämrades från 
normal till att däcken fått en salthinna. Resan hem från kusten börjar med drygt 1 timme 
på osaltad väg. Väglaget är isigt, väggreppet dåligt och salthinnan finns kvar. När chauf-
fören kommer hem till garaget avfettar han däcken på lastbilen.  

Väder: Uppehåll. Lufttemperatur -1°C.  

Däckfabrikat och ålder: Michelin, okänd ålder/Michelin, okänd ålder/Michelin, okänd 
ålder.  

 
Dag 19 

Beskrivning 

Transporten börjar vid 13-tiden vid garaget i Näsåker. Det är uppehållsväder och -2°C i 
luften. Den lastade bilen kör på osaltad väg till Sollefteå. Färden går en kort bit på riks-
väg 87 som plogats och saltats dagen före. Väglaget är okänt. Därefter kör man drygt 
1 timme på länsväg 331 ned mot Sundsvall och Tunadal. Väglaget är isigt med dåligt 
väggrepp och normal däckkänsla. Större delen av länsväg 331 plogades under gårdagen. 
Den sydligaste delen sandades med saltblandad sand i morse.  

Från länsväg 331 går resan på E4 och anslutande saltad väg till Tunadal för lossning vid 
16-tiden. Dessa båda vägar har plogats och saltats med befuktat salt under tidig morgon 
och mitt på dagen. Väglaget är okänt men borde i huvudsak vara våt barmark.  

Från Tunadal går resan på vägar, som saltats och plogats från tidig morgon till framåt 
kvällen, ner till söder om Sundsvall där ny lastning görs vid 21-tiden.  

Därefter börjar en transport norrut på E4. Väglaget är barmark med inslag av snömodd, 
väggreppet är bra och däckkänslan normal. E4 är på större delen nyligen plogad och 
saltad med befuktat salt.  
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Efter ca ¾ timmes körning på E4 fortsätter resan in på riksväg 90 och vidare till 
Bollstabruk. Vägen plogades och saltades under gårdagen. Väglaget är våt barmark med 
inslag av modd, väggreppet bra och däckkänslan normal.  

När lossningen i Bollstabruk är klar fortsätter färden på riksväg 90 till Sollefteå. Vägla-
get är våt barmark med inslag av modd, väggreppet bra och däckkänslan normal. Vägen 
har plogats mellan ca kl. 10 och 15.  

Sista delen av resan till garaget i Näsåker går på osaltad väg. Inga noteringar görs i dag-
boken om förändrat väglag, väggrepp eller däckkänsla . Man får då anta att allt var 
normalt under sista halvtimmen.   

Analys 

Transportförhållanden: Transporten börjar och slutar på osaltade vägar med is- eller 
snöväglag. På en av dessa anges väggreppet som dåligt men däckkänslan som normal. 
Däremellan går transporten både på saltade vägar, bl.a. på E4, som saltats från tidig 
morgon och har våt barmark med inslag av snömodd och på osaltade vägar. Väggreppet 
är nu bra och däckkänslan normal. 

Väder: Uppehåll. Lufttemperatur ca -3°C.  

Däckfabrikat och ålder: Michelin, okänd ålder/Michelin, okänd ålder/Michelin, okänd 
ålder.  

 
Dag 20 

Beskrivning 

Transporten börjar kl. 6 på morgonen vid garaget ca 1 mil söder om Bollnäs. Det snöar 
och lufttemperaturen är ca -2°C. Länsvägen ut mot riksväg 83 är oplogad, det är halt 
och däcken känns hårda. 

Färden fortsätter riksväg 83 till Bollnäs och vidare västerut på en osaltad länsväg fram 
till lastplatsen. Riksväg 83 plogades och saltades föregående kväll.  

Efter lastning går transporten först på osaltade vägar och sedan norrut på riksväg 83 och 
84 till Färila såg. Det snöar fortfarande och väglaget på södra delen av riksväg 83 är 
packad snö. Det är halt och däcken känns hårda. Vägarna plogades och saltades under 
gårdagen och har plogats under morgonen.  

Efter nästan 1 timme är man framme vid sågen och lossar vid 9-tiden. Transporten går 
sedan tillbaka till lastplatsen väster om Bollnäs. Det har slutat snöa. Väglaget på riksväg 
84 är packad snö och snömodd. Väggreppet är skapligt och däckkänslan normal.  

Efter lastning går färden åter till Färila såg. Riksväg 83 har nu snömodd med skapligt 
väggrepp och normal däckkänsla.  

Efter lossning vid sågen vid 13-tiden går transporten ytterligare en gång tillbaka till 
lastplatsen väster om Bollnäs för skiftbyte. På riksväg 84 är det våt barmark med bra 
väggrepp och normal däckkänsla. Både riksväg 84 och norra delen av riksväg 83 plogas 
och saltas från kl. 15.30 men det är med största sannolikhet efter att transporten har 
passerat.  

Analys 

Transportförhållanden: Transporten börjar på en oplogad, osaltad väg och fortsätter på 
en väg som normalt saltas men som nu har väglaget packad snö. Väggreppet är dåligt 
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och däcken känns hårda. Sedan fortsätter resan omväxlande på saltade vägar, som 
plogats och saltats under gårdagen och plogats under tidig morgon, och på osaltade 
vägar med okänt väglag. De saltade vägarna har packad snö med snömodd eller bara 
snömodd med skapligt väggrepp och normal däckkänsla. Den sista uppgiften kommer 
från en saltad väg som har våt barmark. Där är väggreppet bra och däckkänslan normal. 

Väder: Först snöfall, sedan uppehåll. Lufttemperatur ca -2°C.  

Däckfabrikat och ålder: Goodyear, nya/Yokohama, nya/Michelin, nya.  

 
Dag 21 
Beskrivning 

Transporten börjar kl. 5 på morgonen vid garaget ca 1 mil söder om Bollnäs. Det är 
uppehållsväder och rejält kallt, lufttemperaturen är ca -17°C. Länsvägen ut mot riksväg 
83 har packad snö, det är halt och däcken är hårda men med normal däckkänsla.  

Större delen av det vägnät som trafikeras under dagen saltas normalt men pga. den låga 
temperaturen vidtas inga åtgärder denna dag.  

Färden går på riksväg 83 till Bollnäs och vidare västerut på en osaltad länsväg fram till 
lastplatsen. Riksväg 83 plogades två gången under gårdagen.  

Efter lastning fortsätter transporten först på osaltad väg och sedan norrut på riksväg 83 
till sågen i Järvsö. Väglaget på riksväg 83 är is med dåligt väggrepp, däcken är hårda 
men med normal däckkänsla. Södra delen av riksvägen plogades under gårdagen och 
norra delen plogades och saltades för 5 dagar sedan.  

När lasten lossats går resan söderut på riksväg 83 till en lastplats strax söder om 
Bollnäs. Väglag, väggrepp och däckkänsla är oförändrade. 

Efter ny lastning går färden österut via riksväg 83, 50 och E4 samt anslutande länsvägar 
till Vallvik, söder om Söderhamn. Väglaget på riksväg 50 är is och väggreppet dåligt. 
Däcken känns inte längre hårda. Riksväg 50 plogades för fyra dagar sedan och även E4 
och anslutande länsvägar till Vallvik plogades och saltades för fyra dagar sedan.  

Efter lossning går transporten tillbaka till lastplatsen strax söder om Bollnäs för skift-
byte. På riksväg 50 är det fortfarande is på vägen, dåligt väggrepp och normal däck-
känsla.  

Analys 

Transportförhållanden: Transporten börjar på en osaltad väg med packad snö. Väggrep-
pet är dåligt och däcken känns hårda men normala. Större delen av det vägnät som trafi-
keras under dagen saltas normalt men pga. den låga temperaturen har inga åtgärder 
vidtagits denna dag. Det väglag som anges på de saltade vägarna är is. Efter ett par 
timmars körning på omväxlande osaltade och normalt saltade vägar ändras däckkänslan 
till normal. Väggreppet är fortfarande dåligt. Chauffören efterlyser sandning i kors-
ningar/rondeller. 

Väder: Uppehåll. Lufttemperatur -17 till -11°C.  

Däckfabrikat och ålder: Goodyear, nya/Yokohama, nya/Michelin, nya.  
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Dag 22 

Beskrivning 

Transporten börjar kl. 5 på morgonen vid garaget ca 1 mil söder om Bollnäs. Det är 
uppehållsväder och lufttemperaturen är ca -3°C.  

Resan går söderut på riksväg 83 och efter knappt 20 minuter är man framme vid last-
platsen strax intill riksvägen. Väglaget är barmark, troligen våt eller fuktig barmark, 
med bra väggrepp och normal däckkänsla. Riksvägen plogades och saltades två gånger 
under gårdagen och plogning och saltning pågick mellan kl. 4 och 12 den aktuella 
dagen.  

I samband med lastningen på en enskild väg skriver chauffören att däcken känns hala 
pga. hinna på däcken. Efter lastning går resan i 10 minuter norrut på riksväg 83 för 
lossning i närheten av Kilafors. Däckkänslan är då normal igen.  

Sedan åter tillbaka till samma lastplats, där chauffören på nytt noterar hala däck med 
hinna på och ny 10-minutertransport till Kilafors. Däckkänslan är nu normal igen. 

En tredje gång kör man mellan lastplatsen och Kilafors och samma mönster upprepas. 
Slutligen kör man till lastplatsen för skiftbyte kl. 14, där hala däck med hinna noteras på 
nytt. Temperaturen ligger nu på ca -1°C i luften. 

Analys 

Transportförhållanden: Transporten startar på en osaltad väg och går därefter på en sal-
tad väg med barmark, troligen våt eller fuktig barmark. Väggreppet är bra och däck-
känslan normal. I samband med lastningen på en enskild osaltad väg skriver chauffören 
att däcken känns hala pga. hinna på däcken. När resan fortsätter på den saltade vägen 
med barmark blir däckkänslan normal igen. Detta mönster upprepas två–tre gånger till 
under dagen.   

Väder: Uppehåll. Lufttemperatur -3 till -1°C.  

Däckfabrikat och ålder: Goodyear, nya/Yokohama, nya/Michelin, nya.  

 
Dag 23 

Beskrivning 

Dagens transport börjar kl. 5 på morgonen vid garaget ca 1 mil söder om Bollnäs. Det är 
uppehållsväder och lufttemperaturen är ca -4°C.  

Det lastade virkesekipaget kör först norrut på riksväg 83 och sedan på riksväg 50, E4 
och anslutande länsvägar till Vallvik. Riksvägarna har saltats eller plogats och saltats 
från kl. 2.30 eller 3.30 på morgonen. Länsvägarna saltades mellan kl. 5 och 6. Väglaget 
på riksväg 50 beskrivs som saltat och kladdigt, troligen handlar det om våt snömodd. 
Väggreppet är bra och däckkänslan normal.  

Efter lossning påbörjas kl. 7 en halvtimme lång resa söderut på E4 och vidare nord-
västut på riksväg 83 till den första lastplatsen. Inga förändringar noteras i väglag, väg-
grepp och däckkänsla.  

När lastning har gjorts går transporten i retur via riksväg 83 och E4 till Vallvik och där-
efter åter till samma lastplats.  
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Efter lastning går färden norrut på riksväg 83 och 84 under drygt 1 timme till Färila såg. 
Norra delen av riksväg 83 och riksväg 84 saltades på morgonen mellan kl. 4.30 och 11. 
Samma väglag, väggrepp och däckkänsla råder.  

När lossning gjorts vid sågen fortsätter färden vid 15-tiden på riksväg 84 och 83 hem till 
garaget. Samma väglag, väggrepp och däckkänsla som tidigare.  

Analys 

Transportförhållanden: Dagens transport går först på vägar som i de flesta fall saltats 
eller plogats och saltats tidigt på morgonen. Väglaget är kladdigt, dvs. troligen våt snö-
modd. Väggreppet är bra och däckkänslan normal. Under dagen går transporten om-
växlande på saltade vägar med våt snömodd och på osaltade enskilda och allmänna 
vägar. Väggreppet är hela tiden bra och däckkänslan normal  

Väder: Uppehåll. Lufttemperatur -4 till -2°C.  

Däckfabrikat och ålder: Goodyear, nya/Yokohama, nya/Michelin, nya.  

 
Dag 24 

Beskrivning 

Transporten börjar kl. 5 på morgonen vid garaget ca 1 mil söder om Bollnäs. Det är lätt 
snöfall och lufttemperaturen är ca -3°C.  

På riksväg 83 söderut är väglaget moddigt, väggreppet slirigt och däckkänslan skaplig. 
Transporten går sedan på E4 och anslutande länsvägar och når Vallvik ca kl. 6. Riksväg 
83 och E4 saltas denna morgon mellan kl. 6 och 9, alltså efter transporten till Vallvik. 
Anslutande länsvägar till Vallvik saltades under gårdagskvällen.  

Efter lossning går resan norrut, västerut och söderut på E4 och riksvägarna 50 och 83 
till Kilafors för lastning. På riksväg 50 finns samma väglag, väggrepp och däckkänsla 
som tidigare angetts.  

Klockan 9 har snöfallet upphört och transporten går under ca 1 timme på riksväg 83 och 
84 upp till Färila såg. Fortfarande är väglaget moddigt, väggreppet slirigt och däck-
känslan skaplig. Båda riksvägarna saltas eller plogas och saltas med start kl. 6 och slut 
kl. 9, 09.30 eller 10. 

Vid 12-tiden startar återfärden till Kilafors för ny lastning och skiftbyte. Inga föränd-
ringar i väglag, väggrepp och däckkänsla.  

Analys 

Transportförhållanden: Transporten börjar på en saltad väg med moddigt väglag. Väg-
greppet är slirigt och däckkänslan skaplig. Vägen saltas efter att transporten passerat. 
Under dagen går transporten omväxlande på saltade vägar med snömodd och på 
osaltade enskilda och allmänna vägar. De flesta vägarna har nu saltats eller plogats och 
saltats. Väggreppet är hela tiden slirigt och däckkänslan skaplig.  

Väder: Först lätt snöfall, sedan uppehåll. Lufttemperatur -2 till 0°C.  

Däckfabrikat och ålder: Goodyear, nya/Yokohama, nya/Michelin, nya.  
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Dag 25 

Beskrivning 

Transporten börjar kl. 15 på eftermiddagen vid garaget ca 1 mil söder om Bollnäs. Det 
är uppehållsväder och lufttemperaturen är ca -5°C.  

Efter en kort färd norrut på riksväg 83 går resan på en osaltad länsväg till lastplatsen. 
Riksväg 83 saltades på morgonen och har troligen väglaget våt barmark. På den osal-
tade länsvägen finns packad snö och is med bra väggrepp. 

Efter lastning fortsätter resan norrut på riksväg 83 och 84 till Färila såg. Väglaget är våt 
barmark och väggreppet bra. Vägarna saltades eller plogades och saltades mellan kl. 2 
och 9 på morgonen.  

När lossningen är klar vid sågen startar återresan vid 20-tiden till samma lastningsplats. 
På riksvägarna är det våt barmark och bra väggrepp men när transporten kommer in på 
den osaltade länsvägen med packad snö och is skriver chauffören att väggreppet blir 
dåligt och att däcken känns hala.  

Efter lastning fortsätter transporten strax före kl. 22 på riksväg 83 och 50 samt på sal-
tade och osaltade länsvägar till Vallvik. Båda riksvägarna och några länsvägar har sal-
tats under morgonen eller under tidig kväll. På riksväg 50 anges väglaget till våt bar-
mark med bra väggrepp.  

Efter Vallvik går färden samma vägar tillbaka till Bollnäs och på osaltad väg till en ny 
lastplats strax söder om Bollnäs. På den osaltade vägen finns packad snö och is, väg-
greppet är dåligt och däcken känns hårda och hala.  

Efter lastning går sista resan för dagen till garaget på osaltade småvägar med is- och 
snöväglag. Däcken känns fortsatt hala.   

Analys 

Transportförhållanden: Transporten går under de första två timmarna dels på osaltade 
vägar där det finns packad snö och is, dels på vägar som saltades på morgonen och har 
våt barmark. Väggreppet är bra. När transporten sedan åter kommer in på en osaltad väg 
med packad snö blir väggreppet dåligt och däcken känns hala. Lufttemperaturen har då 
sjunkit från -5 till -2°C. Ute igen på en saltad väg med våt barmark blir väggreppet bra 
igen men när resan avslutas på osaltade vägar med packad snö och is blir väggreppet 
åter dåligt och däcken känns hårda och hala eller hala.  

Väder: Uppehåll. Lufttemperatur -5 till -2°C.  

Däckfabrikat och ålder: Okänt fabrikat och okänd ålder både på dragbilen och släpet.  

 
Dag 26 

Beskrivning 

Transporten börjar kl. 15 på eftermiddagen vid garaget ca 1 mil söder om Bollnäs. Det 
regnar och lufttemperaturen är ca +2°C.  

Första biten går på en utfartsväg till riksväg 83 med is och dåligt väggrepp. Sedan fort-
sätter resan norrut på väg 83 under ca 20 minuter till första lastplatsen norr om Bollnäs. 
Vägen saltades under morgonen. Väglaget är våt barmark med bra väggrepp.  

Efter lastning går färden på riksvägarna 83 och 50 samt på saltade och osaltade läns-
vägar till Vallvik. Båda riksvägarna och några länsvägar har saltats under morgon och 
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förmiddag. Väglaget är våt barmark med bra väggrepp utom på en osaltad länsväg som 
har is eller blankis. Där är väggreppet dåligt och däcken känns hala.  

Efter lossning går resan nu samma väg tillbaka till Bollnäs och vidare på en osaltad 
länsväg till nästa lastplats. Det är nollgradigt, regnet fortsätter, den isiga vägen har 
dåligt väggrepp och däcken känns hala.  

Efter lastning går transporten till Vallvik igen. Lufttemperaturen har sjunkit till -2°C. 
Vissa länsvägar saltas på nytt. På riksväg 50 är det våt barmark och bra väggrepp. Även 
på en länsväg med is har väggreppet nu blivit bra. Däcken känns inte längre hala 

Slutligen går den tomma transporten tillbaka till garaget, bl.a. på de nysaltade riks-
vägarna 50 och 83 samt på en osaltad länsväg. Länsvägen är täckt av is men väggreppet 
är bra. 

Analys 

Transportförhållanden: Resan startar kl. 15 i regn och några plusgrader och går omväx-
lande på vägar som saltats på morgonen och har våt barmark och bra väggrepp och på 
osaltade länsvägar som har väglaget is eller blankis. På de osaltade vägarna är väggrep-
pet dåligt och däcken känns hala. Efter 5–6 timmar blir det uppehållsväder och tempe-
raturen sjunker under 0°C. Väggreppet på de isiga osaltade vägarna blir nu bra och 
däcken känns inte längre hala.  

Väder: Först regn, på slutet uppehåll. Lufttemperatur +2 till -2°C.  

Däckfabrikat och ålder: Okänt fabrikat och okänd ålder både på dragbilen och släpet.  

 
Figur 18  Lossning vid virkesterminal. Foto: Kent Enkell, VTI. 
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Dag 27 

Beskrivning 

Transporten påbörjas kl. 4 på morgonen vid garaget ca 3,5 mil nordväst om 
Örnsköldsvik. Det kommer snöblandat regn och lufttemperaturen är ca +2°C.  

Första delen av färden går på en mindre länsväg med pudersnö ovanpå packad snö. 
Väggreppet är bra men däckkänslan dålig. Chauffören stannar då och sprutar avfettning 
på däcken. Resan fortsätter norrut på osaltade länsvägar till lastplatsen.  

Efter lastning fortsätter resan vid 6-tiden på osaltade vägar ner mot kusten. Efter en dryg 
halvtimme blir det stopp i transporten. Det regnar, det är nollgradigt i luften och det är 
ishalka på vägen. Väggreppet är dåligt men däcken känns normala. Först vid 10-tiden 
kommer bilen ner på E4 öster om Örnsköldsvik (jämför med dag 28). Det har slutat att 
regna. De vägar som trafikerats har sandats eller plogats och sandats från kl. 4.30 eller 
7.30 på morgonen.   

Resan fortsätter på E4 till Umeå. E4 har plogats och saltats mellan ca kl. 3 och 7 på 
morgonen. Efter lossning i Umeå går resan på E4 tillbaka till Örnsköldsvik.  

Därefter går den tomma transporten på osaltade vägar till garaget ca 3,5 mil nordväst 
om Örnsköldsvik. Väglaget är packad snö och vägen är sandad. Väggreppet är nu bra 
och däckkänslan fortfarande normal.  

Analys 

Transportförhållanden: Transporten börjar på en osaltad väg med pudersnö ovanpå 
packad snö. Väggreppet är bra men däckkänslan dålig. Chauffören stannar då och 
sprutar avfettning på däcken. Resan fortsätter norrut på osaltade länsvägar till lastplat-
sen. Efter en dryg halvtimme på osaltade vägar blir det stopp i transporten. Det regnar, 
det är nollgradigt i luften och det är isigt och halt på vägen. Väggreppet är dåligt men 
däcken känns normala. Regnet upphör och så småningom fortsätter resan ner till kusten 
och ut på E4. Denna väg har plogats och saltats på morgonen. Resan avslutas på 
osaltade vägar med packad snö som har sandats. Väggreppet är bra och däckkänslan 
normal.  

Väder: Först snöblandat regn och regn, sedan uppehåll. Lufttemperatur +2 till 0°C.  

Däckfabrikat och ålder: Michelin, nya/Boss (regummerade däck), nya/Michelin, nya. 

 
Dag 28 

Beskrivning 

Transporten påbörjas kl. 4 på morgonen vid garaget ca 3,5 mil nordväst om 
Örnsköldsvik. Det är uppehållsväder och lufttemperaturen är ca -3°C.  

Första delen av färden går på en mindre länsväg med pudersnö ovanpå packad snö. 
Väggreppet är dåligt och däcken känns hårda och hala. Resan fortsätter norrut på osal-
tade länsvägar till lastplatsen.  

Efter lastning fortsätter resan vid 6-tiden på osaltade vägar ner mot kusten. Vid 7-tiden 
kommer bilen ner på E4 öster om Örnsköldsvik. De vägar som trafikerats har sandats 
eller plogats och sandats under gårdagen. Väglaget är packad snö med bra väggrepp och 
normal däckkänsla.  
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Resan fortsätter på E4 till Umeå där väglaget är våt barmark med inslag av snömodd, 
väggreppet bra och däckkänslan normal. E4 plogades och saltades under gårdagen. Efter 
lossning i Umeå går resan på E4 tillbaka till Örnsköldsvik.  

Därefter går den tomma transporten på osaltade vägar till garaget ca 3,5 mil nordväst 
om Örnsköldsvik. Väglaget är packad snö. Väggreppet är bra och däckkänslan normal.  

Analys 

Transportförhållanden: Transporten börjar på en osaltad väg med pudersnö ovanpå 
packad snö. Väggreppet är dåligt och däcken känns hårda och hala. Sedan fortsätter 
resan på dels osaltade vägar med packad snö, dels på saltade vägar med våt barmark 
med inslag av snömodd. Väggreppet är hela tiden bra och däckkänslan normal.  

Väder: Uppehåll. Lufttemperatur ca-3°C.  

Däckfabrikat och ålder: Michelin, nya/Boss (regummerade däck), nya/Michelin, nya. 

 
Dag 29 

Beskrivning 

Resan påbörjas kl. 6 på morgonen vid garaget ca 0,5 mil öster om Sveg. Det är uppe-
hållsväder och lufttemperaturen är ca -5°C.  

Första delen av färden går västerut till lastplatsen på osaltade riks- och länsvägar med 
packad snö. Väggreppet är bra och däckkänslan normal.  

Efter lastning går transporten ca 7.30 tillbaka till Sveg. Berörda vägar sandas från kl. 
9.20, dvs. efter att transporten gått. Sedan går resan på den osaltade riksväg 45 söderut.  

Från Orsa byter rv 45 vinterväghållningsstrategi och blir saltad väg. Där är väglaget våt 
barmark med inslag av snömodd, väggreppet bra och däckkänslan normal. Lufttempe-
raturen har stigit till ca -1°C. Transporten går på saltade vägar till strax söder om Mora 
för att lossas. Vägarna har saltats med start kl. 4 på morgonen.  

Efter lossning går resan först tillbaka till Orsa och sedan till garaget i öster om Sveg. 
Inga förändringar noteras i väglaget. Väggreppet är fortfarande bra och däckkänslan 
normal.  

Analys 

Transportförhållanden: Transporten går först under ca 2½ timme på osaltade vägar med 
packad snö, bra väggrepp och normal däckkänsla. Resan fortsätter på vägar som saltats 
på morgonen och där väglaget är våt barmark med inslag av snömodd. Fortfarande är 
väggreppet bra och däckkänslan normal. På återresan trafikeras de osaltade vägarna med 
packad snö igen med bra väggrepp och normal däckkänsla. 

Väder: Uppehåll. Lufttemperatur -7 till +1°C.  

Däckfabrikat och ålder: Bridgestone, nya/Yokuhama, nya/okänt fabrikat och okänd 
ålder. 

 
Dag 30 

Beskrivning 

Resan påbörjas kl. 15 på eftermiddagen från garaget ca 0,5 mil öster om Sveg. Det är 
uppehållsväder och kallt, lufttemperaturen är ca -14°C.  
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Första delen av färden går mot nordväst till lastplatsen på osaltade riksvägar med 
packad snö. Väggreppet är bra. Vägarna har plogats under förmiddagen.  

Efter lastning går transporten under drygt 1,5 timme på osaltade vägar österut. Några av 
de berörda vägarna har plogats under förmiddagen. Lufttemperaturen har sjunkit ett par 
grader. Väglaget är packad snö och is, väggreppet dåligt och däcken känns hårda och 
hala. Detta tillstånd benämner chauffören kallhalka.  

Efter lossning går färden vid 21.30-tiden tillbaka till en lastplats som ligger i närheten 
av den förra. Temperaturen har nu sjunkit till ca -23°C. En av vägarna sandades mellan 
kl. 19 och 20. Efter lastning går transporten tillbaka till garaget och avslutas vid mid-
natt. Fortfarande är väglaget packad snö och is, väggreppet dåligt och däcken hårda och 
hala. Alltså fortsatt kallhalka.   

Analys 

Transportförhållanden: Transporten går hela dagen på osaltade vägar. Den inleds med 
väglaget packad snö. Väggreppet är bra. Sedan fortsätter transporten på packad snö och 
is. Temperaturen sjunker och chauffören skriver att det är kallhalka. Väggreppet blir 
dåligt och däcken känns hårda och hala.  

Väder: Uppehåll. Lufttemperatur -14 till -23°C.  

Däckfabrikat och ålder: Bridgestone, nya/Yokuhama, nya/okänt fabrikat och okänd 
ålder. 

 
Dag 31 

Beskrivning 

Resan påbörjas kl. 15 på eftermiddagen från garaget ca 0,5 mil öster om Sveg. Det är 
uppehållsväder och kallt, lufttemperaturen är ca -14°C.  

Första delen av färden går mot sydväst till lastplatsen på en osaltad länsväg med packad 
snö. Väggreppet är dåligt och däckkänslan normal. Det är fortfarande kallhalka.  

Efter lastning går transporten under nästan 2 timmar på osaltade länsvägar söderut mot 
Dalarna. Vid Älvdalen kommer man ut på riksväg 70. Den är också osaltad. Det har 
börjat snöa. Väglaget är fortfarande packad snö men väggreppet har blivit bra och 
däcken känns normala. En av de berörda länsvägarna började plogas kl. 16, den andra 
länsvägen och rv 70 plogades under gårdagen.  

I samband med lossning i Mora går transporten en kort sträcka på en del av riksväg 70 
som normalt saltas. Idag ligger lufttemperaturen på ca -14°C och vägen har inte saltats 
på två dygn. Väglaget är okänt.  

Från Mora går transporten samma väg tillbaka till den tidigare lastplatsen sydväst om 
Sveg. När man lämnar riksväg 70 vid Älvdalen återkommer kallhalkan och därmed 
också dåligt väggrepp. Snöfallet fortsätter.  

Efter förnyad lastning sydväst om Sveg går transporten till Mora igen. På riksväg 70 
söder om Älvdalen blir väggreppet åter bra.  

När lasten lossats i Mora går färden på riksväg 45 tillbaka till garaget vid Sveg. Under 
en dryg mil går transporten på en del av riksväg 45 som normalt saltas. Väglag och väg-
grepp är okända. Vägen saltades för 2 dagar sedan.  
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På den osaltade delen av riksväg 45 är väglaget pudersnö på packad snö, väggreppet bra 
och däckkänslan normal. Det snöar fortfarande.  

Analys 

Transportförhållanden: Transporten går i huvudsak på osaltade vägar med packad snö 
eller pudersnö ovanpå packad snö. Väggreppet är ibland dåligt pga. kallhalka men lika 
ofta bra. Däckkänslan är hela tiden normal. För de vägar som normalt saltas, men som 
nu inte åtgärdats på två dagar, saknas uppgifter om väglag, väggrepp och däckkänsla.  

Väder: Först uppehåll, sedan snöfall. Lufttemperatur ca -13°C.  

Däckfabrikat och ålder: Bridgestone, nya/Yokuhama, nya/okänt fabrikat och okänd 
ålder. 

 
Dag 32 

Beskrivning 

Resan påbörjas kl. 5 på morgonen från garaget ca 0,5 mil öster om Sveg. Det är uppe-
hållsväder och kallt, lufttemperaturen är ca -12°C.  

Första delen av färden går under ½ timme i huvudsak på den osaltade riksväg 45 söder-
ut till lastplatsen. Väglaget är packad snö och is, väggreppet skapligt/dåligt och däcken 
känns hala/mycket hala. Riksvägen började plogas kl. 7 och en anslutande länsväg kl. 
9.40.  

Efter lastning fortsätter resan under mer än 1 timme österut på osaltade länsvägar. Väg-
laget är packad snö och is, väggreppet dåligt och däcken känns mycket hala. Den ena 
länsvägen plogades från kl. 9.40 och den andra plogades och sandades från kl. 9. 

Ungefär 1,5 mil väster om Ljusdal kommer man ut på en saltad väg, riksväg 84. 
Klockan är ungefär 8. Väglaget är torr barmark med bra väggrepp och däckkänsla. 
Lufttemperaturen har stigit något, till ca -8°C. Rv 84 plogades och saltades mellan kl. 4 
och 8. 

Efter lossning i Ljusdal går färden på samma osaltade vägnät nästan tillbaka till föregå-
ende lastningsplats för skiftbyte. När transporten lämnar riksväg 84 blir väggreppet åter 
mycket dåligt.   

Analys 

Transportförhållanden: Resan börjar med ca 1½ timme på osaltade vägar med packad 
snö och is. Väggreppet är skapligt/dåligt och däcken känns hala eller mycket hala. 
Sedan följer ½ timme på saltad väg med väglaget torr barmark. Bra väggrepp och 
däckkänsla. Tillbaka på osaltad väg med pudersnö ovanpå packad snö och is försämras 
väggreppet igen till mycket dåligt.   

Väder: Uppehåll. Lufttemperatur ca -12 till -8°C.  

Däckfabrikat och ålder: Bridgestone, nya/Yokuhama, nya/okänt fabrikat och okänd 
ålder. 
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Dag 33 

Beskrivning 

Resan påbörjas kl. 5 på morgonen vid garaget ca 0,5 mil öster om Sveg. Det är uppe-
hållsväder och kallt, lufttemperaturen är ca -15°C.  

Bilen är fullastad och första delen av transporten går söderut under ca 1,5 timme på den 
osaltade riksväg 45. Väglaget är packad snö och is. Väggreppet är dåligt och däcken 
känns hårda som om de hade glasering. Norra delen av rv 45 plogades igår och södra 
delen för två dagar sedan.  

Från Orsa blir riksväg 45 saltad väg. Där är väglaget nästan barmark (sannolikt torr bar-
mark), väggreppet är skapligt och däcken känns hårda som om de hade glasering. Luft-
temperaturen har stigit till ca -10°C. Vägen saltades under gårdagen.  

Efter lossning i Mora går resan först tillbaka till Orsa och sedan till Sveg. Det har börjat 
snöa och väglaget på den osaltade delen av rv 45 är pudersnö på packad snö och is. 
Väggreppet är dåligt och däcken känns hårda som om de hade glasering.  

Därefter fortsätter resan nästan en timme på osaltade vägar till en lastplats ca 5 mil 
nordväst om Sveg. Väglaget är fortfarande pudersnö på packad snö och is. Väggreppet 
är dåligt och däcken känns hårda som om de hade glasering.   

Efter lastning vid 11-tiden går färden tillbaka till garaget för skiftbyte Det har slutat 
snöa och lufttemperaturen har stigit några grader. Inga förändringar noteras i väglaget. 
Väggreppet är fortsatt dåligt och däcken känns hårda som om de hade glasering. 

Analys 

Transportförhållanden: Transporten går både på osaltade vägar med packad snö och is, 
eller i samband med snöfallet pudersnö ovanpå packad snö och is, och på saltade vägar 
med nästan barmark. Väggreppet är dåligt, på vägar med väglaget nästan barmark är det 
skapligt. Inga åtgärder vidtas under dagen. Däcken känns hårda och som att de har en 
glasering.  

Väder: Uppehåll, snöfall, uppehåll. Lufttemperatur ca -15 till -7°C.  

Däckfabrikat och ålder: Bridgestone, nya/Yokuhama, nya/okänt fabrikat och okänd 
ålder. 

 
Dag 34 

Beskrivning 

Resan påbörjas kl. 13 på dagen från garaget ca 0,5 mil öster om Sveg. Det är uppehålls-
väder och lufttemperaturen är ca -4°C.  

Första delen av färden går under ca 1,5 timme mot nordväst på osaltade riksvägar. Väg-
laget är i huvudsak is som inte polerats. Väggreppet är bra och däckkänslan ganska bra. 
En av vägarna har plogats under förmiddagen.  

Efter lastning går transporten samma väg tillbaka till Sveg. Isen har nu polerats och 
blivit glansig. Väggreppet har försämrats till skapligt och däcken biter inte på drivhjulen 
och på släpet.  

Från Sveg går resan på osaltade länsvägar västerut till Särna. Väglaget är packad snö 
och is, väggreppet är skapligt och nu drar däcken bra på drivhjulen. Vägarna har plogats 
för 2 dagar sedan.  
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Vid 18-tiden fortsätter resan från Särna söderut på vägar som normalt saltas men där 
väglaget nu är packad snö och is. Väggrepp och däckkänsla är bra. Större delen av 
vägsträckan saltades för 2 dagar sedan.  

Efter lossning startar återfärden till garaget, hela tiden på osaltade vägar. Under första 
timmen är väglaget packad snö och is och väggreppet blandat pga. snö salt och sand. 
Däcken känns sliriga. De berörda vägarna har plogats och sandats för 1–2 dagar sedan.  

Under de följande 2 timmarna på packad snö fram till Sveg är väggreppet bra, dock med 
dålig däckkänsla på släpet. Halva vägsträckan plogades under gårdagen. Åtgärder på 
andra halvan är inte kända.  

Den sista halvmilen till garaget är väglaget isigt, väggreppet dåligt och däcken känns 
hård som hockeypuckar. Vägen har plogats under eftermiddag/kväll.  

Analys 

Transportförhållanden: Transporten går i huvudsak på osaltade vägar som i några fall 
har plogats på morgonen och sandas efter att transporten gått fram. På väglagen is och 
snömodd, ej polerad is, packad snö och is samt packad snö är väggreppet vanligen bra 
och däckkänslan bra eller ganska bra. Däremot på glansig is är väggreppet bara skapligt 
och däcken på drivhjul och släp biter inte. På en osaltad vägsträcka med packad snö och 
is är väggreppet blandat och däcken känns sliriga. Resan avslutas med en kortare färd på 
en väg som nyligen plogats och där väglaget är is. Väggreppet är dåligt och däcken 
känns hårda som hockeypuckar.  

Väder: Uppehåll. Lufttemperatur -3 till -5°C.  

Däckfabrikat och ålder: Bridgestone, nya/Yokuhama, nya/okänt fabrikat och okänd 
ålder. 

 
Figur 19  Virkestransport. Foto: Kent Enkell, VTI. 
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Dag 35 

Beskrivning 

Resan påbörjas kl. 15 på eftermiddagen från garaget ca 0,5 mil öster om Sveg. Det är 
uppehållsväder och lufttemperaturen är ca -2°C.  

Första delen av färden går under ca 1,5 timme åt nordväst på osaltade riksvägar. Väg-
laget är is som är något våt. Väggreppet är dåligt och det känns som att däcken har en 
hinna. Vägarna har plogats under morgonen/förmiddagen.  

Efter lastning går transporten samma väg tillbaka till Sveg. Temperaturen har sjunkit 
något och den våta isen på vägen har frusit till. Väggreppet är dåligt och däcken känns 
som glaserade.  

Från Sveg går resan på osaltade vägar österut mot Ljusdal under 1 timmes tid. Väglaget 
beskrivs som rent isföre eller skridskois. Däcken har nästan inget fäste alls och känns 
som sommardäck. Mellan ca kl. 10 och 14 har vägen sandats och på halva vägsträckan 
även plogats och isrivits.  

Ungefär 1,5 mil före Ljusdal kommer transporten till en väg som normalt saltas. Vägla-
get är barmark, kanske torr barmark, och väggreppet bra. Vägen har plogats och plogats 
och saltats under morgon och förmiddag.  

Efter att ha lossat i Ljusdal går färden på samma vägnät tillbaka nästan till Sveg för ny 
lastning och skiftbyte. Under sista halvtimmen av resan är väglaget packad snö och is. 
Väggreppet är bra och hinnan tycks vara borta från däcken.  

Analys 

Transportförhållanden: Transporten startar kl. 15. Under de första 3½ timmarna trafike-
ras osaltade vägar som plogats och i några fall sandats på morgonen och vid lunchtid. 
Väglaget beskrivs vanligen såsom is som är något våt, is som frusit på, skridskois eller 
rent isföre. Väggreppet anges som dåligt, mycket dåligt eller som nästan inget fäste alls. 
Det känns som att däcken har en hinna eller är glaserade eller som sommardäck. Däref-
ter går transporten fram på en väg som plogats och saltats på förmiddagen och har bar-
mark, troligen torr barmark, med bra väggrepp. När resan avslutas på osaltade vägar 
med packad snö och is, som plogats, isrivits och sandats eller bara sandats på kring 
lunchtid, är väggreppet bra och hinnan på däcken tycks vara borta.  

Väder: Uppehåll. Lufttemperatur ca -2 till -5°C.  

Däckfabrikat och ålder: Bridgestone, nya/Yokuhama, nya/okänt fabrikat och okänd 
ålder. 

 
Dag 36 

Beskrivning 

Resan påbörjas kl. 18 på kvällen från garaget ca 0,5 mil öster om Sveg. Det snöar och 
lufttemperaturen är ca -3°C.  

Första delen av färden går under ca 1 timme norrut på osaltade vägar. Väglaget är is och 
snömodd. Väggreppet är dåligt och däckkänslan dålig, däcken känns hårda som hockey-
puckar, utom på drivhjulen. Större delen av vägsträckan har plogats under gårdagen. 
Efter lastning i Vemdalen går transporten samma väg tillbaka till Sveg. Oförändrat 
beträffande väglag, väggrepp och däckkänsla.  



 

VTI rapport 681 63 

Sedan fortsätter resan på den osaltade riksväg 45 ner till Orsa. Snöfallet upphör och 
temperaturen sjunker något. Väglaget är is och snömodd och väggreppet är mycket 
dåligt. Halva vägsträckan har plogats för två dagar sedan.  

Efter lossning i Orsa går transporten under knappt 1,5 timme tillbaka på riksväg 45 till 
garaget strax öster om Sveg. Väglaget är hela vägen is och snömodd. Under första 
halvan av vägsträckan är väggreppet ganska bra. Under andra halvan är väggreppet helt 
bra och däckkänslan också bra.  

Analys 

Transportförhållanden: Hela transporten går på osaltade vägar. Inga åtgärder har gjorts 
det senaste dygnet. Väglaget är alltid is med snömodd. Under tiden som snöfallet pågår 
och en tid därefter är väggreppet dåligt eller mycket dåligt. Däcken känns antingen 
hårda som hockeypuckar eller har dålig känsla på alla axlar utom på drivaxeln. Under 
sista delen av färden förbättras väggreppet till ganska bra och bra och däckkänslan blir 
också bra.  

Väder: Först snöfall, sedan uppehåll. Lufttemperatur ca -3 till -6°C.  

Däckfabrikat och ålder: Bridgestone, nya/Yokuhama, nya/okänt fabrikat och okänd 
ålder. 

 
Dag 37 

Beskrivning 

Resan påbörjas kl. 4 på morgonen från garaget ca 5 mil norr om Boden. Det är lätt snö-
fall och lufttemperaturen är ca -10°C.  

Första delen av färden går under en dryg halvtimme mot sydväst på osaltade länsvägar. 
Vägarna har plogats för drygt en vecka sedan.  

Vid lastplatsen på en enskild väg är väglaget snömodd. Väggreppet är dåligt och däcken 
känns hala.  

Efter lastning går transporten till Boden för att sedan komma ut på riksväg 97 och E4 
som normalt saltas. Väglaget är okänt på dessa vägar men de har plogats under tidig 
morgon.  

Efter lossning i Piteå går transporten på samma vägar tillbaka till den tidigare last-
platsen. Här är väglag, väggrepp och däckkänsla som tidigare.  

Transporten går ner till Piteå igen via rv 97 och E4. Nu har det slutat snöa och väglaget 
på E4 är snömodd. Väggreppet är dåligt och däcken känns hala. Det förekommer snö-
rök.  

Efter lossning går transporten åter tillbaka till den tidigare lastplatsen för att en sista 
gång återvända till Piteå för lossning. Oförändrat tillstånd beträffande väglag, väggrepp 
och däckkänsla.  

Analys 

Transportförhållanden: Transporten går omväxlande på osaltade och saltade vägar. På 
de osaltade vägarna, ofta skogsbilvägar, är väglaget snömodd, väggreppet dåligt och 
däcken känns hala. Den saltade E4 har också snömoddsväglag, väggreppet är dåligt och 
däcken känns hala. De saltade vägarna har plogats under tidig morgon eller förmiddag.  
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Väder: Först lätt snöfall och snörök, sedan uppehåll och snörök. Lufttemperatur ca  
-10°C.  

Däckfabrikat och ålder: Michelin, okänd ålder/Michelin, okänd ålder/regummerade 
Michelin, okänd ålder. 

 
Dag 38 

Beskrivning 

Resan påbörjas ca kl. 4 på morgonen från garaget ca 5 mil norr om Boden. Det är 
uppehållsväder och lufttemperaturen är ca -10°C.  

Första delen av färden går under en dryg halvtimme mot sydväst på osaltade länsvägar. 
Vägarna har plogats för drygt en vecka sedan.  

Vid samma lastplats på en enskild väg som igår är väglaget packad snö. Väggrepp och 
däckkänsla är bra.  

Efter lastning går transporten på osaltade vägar via Boden till Älvsbyn för lossning.  

Efter lossning går transporten ca kl. 8 tillbaka till tidigare lastplats och efter lastning till 
Älvsbyn igen. Vid lossningsplatsen i Älvsbyn är väglaget också packad snö med bra 
väggrepp och däckkänsla. De allmänna vägarna mellan Älvsbyn och lastplatsen ploga-
des mellan kl. 7 och 14 på dagen.  

Sedan körs ytterligare ett varv till lastplatsen och tillbaka till Älvsbyn. Väglag, väg-
grepp och däckkänsla är som tidigare.  

Transporten avslutas med en resa från Älvsbyn till Boden. Man är hemma vid 18-tiden.  

Analys 

Transportförhållanden: Transporten går helt på osaltade vägar. De väglagsuppgifter som 
lämnas gäller lastnings- och lossningsplatserna. Där finns packad snö med bra väggrepp 
och däckkänsla under hela dagen.  

Väder: Uppehåll. Lufttemperatur -10°C. 

Däckfabrikat och ålder: Michelin, okänd ålder/Michelin, okänd ålder/regummerade 
Michelin, okänd ålder. 

 
Dag 39 

Beskrivning 

Resan påbörjas ca kl. 5 på morgonen från garaget ca 4,5 mil nordväst om Överkalix. Det 
snöar och lufttemperaturen är ca -14°C.  

Färden upp till lastplatsen vid Gällivare går under ca 1 timme på den osaltade vägen 
E10. Väglaget är packad snö med lite lös snö ovanpå. Väggreppet är bra och däck-
känslan normal. Större delen av vägen plogades dels under gårdagen, dels på morgonen 
med start kl. 4.30.  

Efter lastning fortsätter resan tillbaka på E10 ner mot kusten och vidare på E4 till loss-
ningsplatsen öster om Kalix. Det har slutat snöa. E4 saltas normalt men nu är väglaget 
packad snö med bra väggrepp och normal däckkänsla. E4 plogades och sandades mellan 
kl. 4 och 10 på morgonen.  
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Efter lossning går färden vid 12-tiden tillbaka på E4 och E10 till garaget. Även nu är det 
samma väglag, väggrepp och däckkänsla.  

Analys 

Transportförhållanden: Transporten går till större delen på osaltade vägar, som plogats 
under tidig morgon, och har väglaget lite lös snö ovanpå packad snö. Undantaget är två 
resor på E4, som normalt saltas men som nu har packad snö, pga. den låga temperatu-
ren. E4 har plogats och sandats från tidig morgon. Väggreppet är bra och däckkänslan 
normal under hela dagen.  

Väder: Först snöfall, sedan uppehåll. Lufttemperatur ca -15 till -11°C.  

Däckfabrikat och ålder: Dunlop, nya/Dunlop, nya/Dunlop och Michelin, okänd ålder. 

 
Dag 40 

Beskrivning 

Resan påbörjas ca kl. 4 på morgonen från garaget ca 4,5 mil nordväst om Överkalix. Det 
är lätt snöfall och lufttemperaturen är ca -6°C.  

Färden upp till lastplatsen öster Gällivare går under en knapp 1 timme först på den 
osaltade vägen E10 och sedan en kort sträcka på likaledes osaltade länsvägar. Väglaget 
på E10 är packad snö med lite lös snö ovanpå. Väggreppet är dåligt men däckkänslan 
normal. Större delen av E10 började plogas kl. 4 på morgonen.  

Efter lastning fortsätter resan vid 7-tiden tillbaka på E10 ner till kusten. Denna södra del 
av E10 började plogas kl. 6 på morgonen. Sedan går transporten vidare på E4 till loss-
ningsplatsen i Kalix. Även på den för tillfället osaltade E4 är väglaget packad snö med 
lite lös snö ovanpå, väggreppet dåligt men däckkänslan normal. E4 plogades och sanda-
des under gårdagen.  

Efter lossning går färden vid 12-tiden tillbaka på E4 och E10 till garaget.  

Analys 

Transportförhållanden: Transporten går till större delen på osaltade vägar, som plogats 
under tidig morgon, och har väglaget lite lös snö ovanpå packad snö. Undantaget är två 
resor på E4, som normalt saltas men som nu har is-/snöväglag, även här lite lös snö 
ovanpå packad snö. E4 plogades och sandades under gårdagen. Väggreppet är dåligt 
men däckkänslan normal under hela dagen.  

Väder: Lätt snöfall. Lufttemperatur ca -5°C.  

Däckfabrikat och ålder: Dunlop, nya/Dunlop, nya/Dunlop och Michelin, okänd ålder. 

 
Dag 41 

Beskrivning 

Resan startar ca kl. 13 på dagen från garaget ca 4,5 mil nordväst om Överkalix. Det är 
uppehållsväder och ett par plusgrader i luften.  

Färden går under ca 2 timmar norrut på osaltade länsvägar till lastplatsen. Där är det ca 
-1°C i luften. Väglaget är packad snö med bra väggrepp och normal däckkänsla. De 
flesta länsvägarna har börjat plogas tidigt på morgonen. 
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Efter lastning går transporten vid 16-tiden på mindre osaltade länsvägar söderut till 
Överkalix och vidare på E10 mot kusten. Det snöar lätt. Väglag, väggrepp och däck-
känsla är samma som tidigare.  

Därefter kommer transporten ut på E4. Det kommer snöblandat regn och är nollgradigt i 
luften. Väglaget är våt snömodd med bra väggrepp och normal däckkänsla. E4 saltades 
under gårdagen och började plogas vid 10-tiden på förmiddagen.  

Efter lossning i Kalix går färden via E4 och E10 tillbaka till garaget. E10 är nysandad. 
Väglag, väggrepp och däckkänsla på E10 är samma som på E4. 

Analys 
Transportförhållanden: Transporten börjar kl. 13 och går under de 5 första timmarna på 
osaltade vägar, som har plogats under tidig morgon, och har väglaget packad snö. Väg-
greppet är bra och däckkänslan normal. Sedan går transporten ut på E4, som saltades 
under gårdagen och började plogas på förmiddagen. Det faller snöblandat regn och väg-
laget på E4 är slask, dvs. våt snömodd. Fortfarande är väggreppet bra och däckkänslan 
normal. När transporten avslutas på osaltade vägar med våt snömodd är väggrepp och 
däckkänsla fortfarande bra.  

Väder: Först uppehåll, sedan lätt snöfall, slutligen snöblandat regn. Lufttemperatur +2,5 
till -1°C.  

Däckfabrikat och ålder: Bridgestone, nya/Yokuhama, nya/okänt fabrikat och okänd 
ålder 

 
Dag 42 

Beskrivning 

Resan startar ca kl. 4 på morgonen från garaget ca 4,5 mil nordväst om Överkalix. Det 
är uppehållsväder och nollgradigt i luften.  

Färden går under ca 2 timmar norrut på osaltade länsvägar till samma lastplats som 
under dag 41. Där är det ca -1°C i luften. Väglaget är packad snö med bra väggrepp och 
normal däckkänsla. Det är inte känt när länsvägarna senast har plogats eller sandats.  

Efter lastning går transporten vid 7-tiden på mindre osaltade länsvägar söderut till 
Överkalix och vidare på E10 mot kusten. Väglag, väggrepp och däckkänsla är samma 
som tidigare.  

Därefter kommer transporten ut på E4. Temperaturen i luften är ca +3°C. Väglaget är 
våt snömodd, väggreppet är inget vidare men däckkänslan är normal. Del av E4 saltades 
under gårdagen och började plogas och saltas vid 7-tiden på morgonen.   

Efter lossning någon mil från Haparanda går färden på E4 till korsningen med E10 
väster om Kalix. Lufttemperaturen är +4°C. Det är fortfarande våt snömodd på E4 men 
väggreppet har försämrats till dåligt.  

Slutligen går transporten under en dryg timme på den osaltade E10 tillbaka till garaget. 
Väglaget är våt snömodd, väggreppet bra och däckkänslan normal. Del av E10 plogades 
för 2 dagar sedan.  

Analys 

Transportförhållanden: På samma sätt som under dag 41 så går transporten under de 5 
första timmarna på osaltade vägar med väglaget packad snö. Väggreppet är bra och 
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däckkänslan normal. Därefter går transporten ut på E4, som saltades under gårdagen och 
började plogas och saltas under tidig morgon. Väglaget på E4 är våt snömodd. Väg-
greppet är inget vidare eller dåligt men däckkänslan är normal. När transporten avslutas 
på osaltade vägar med lite våt snömodd är väggreppet bra och däckkänslan normal.  

Väder: Uppehåll. Lufttemperatur -1 till +4°C.  

Däckfabrikat och ålder: Dunlop, nya/Dunlop, nya/Dunlop och Michelin, okänd ålder. 

 
Dag 43 

Beskrivning 
Resan startar ca kl. 4 på morgonen från garaget ca 4,5 mil nordväst om Överkalix. Det 
snöar och är nollgradigt i luften  

Färden går under ca 2 timmar norrut på osaltade länsvägar till samma lastplats som 
under dag 41 och 42. Väglaget är tjock is med bra väggrepp och normal däckkänsla. Det 
är inte känt när länsvägarna senast har plogats eller sandats. 

Uppe på lastplatsen är det uppehållsväder och ca -4°C i luften. Efter lastning går trans-
porten vid 7-tiden på mindre osaltade länsvägar söderut till Överkalix och vidare på E10 
mot kusten. Väglaget är packad snö med bra väggrepp och normal däckkänsla. Det är 
inte känt när länsvägarna senast har åtgärdats.  

Därefter kommer transporten ut på E4 vid 9-tiden. Det regnar och temperaturen i luften 
är ca +1°C. Väglaget är våt snömodd, väggreppet bra och däckkänslan normal. Del av 
E4 plogades och saltades under gårdagen.   

Efter lossning någon mil från Haparanda startar återfärden till garaget vid 12-tiden. 
Första delen av resan går på E4 fram till korsningen med E10 väster om Kalix. Luft-
temperaturen är +2°C. Det är fortfarande våt snömodd på E4 men väggreppet har 
försämrats till dåligt. Däckkänslan är konstig.  

Slutligen går transporten under en dryg timme på den osaltade E10 till garaget. Väg-
laget är våt snömodd, väggreppet sådär och däckkänslan konstig. Del av E10 plogades 
för 3 dagar sedan.  

Analys 

Transportförhållanden: Transporten denna dag går på precis samma vägar som under 
dag 42. Under de 5 första timmarna på osaltade vägar är väglaget tjock is eller packad 
snö. Väggreppet är bra och däckkänslan normal. Sedan fortsätter transporten på E4, som 
plogades och saltades under gårdagen. Det regnar och väglaget är våt snömodd. Väg-
greppet är bra och däckkänslan är normal. Efter lossning går färden 3 timmar senare på 
E4 igen. Det är uppehåll och väglaget är även nu våt snömodd. Väggreppet har blivit 
dåligt och däckkänslan konstig. Vid avslutning på osaltade vägar med våt snömodd är 
väggreppet sådär och däckkänslan konstig.  

Väder: Först snöfall, sedan uppehåll, sedan regn, slutligen uppehåll. Lufttemperatur ca  
-4 till +2°C.  

Däckfabrikat och ålder: Dunlop, nya/Dunlop, nya/Dunlop och Michelin, okänd ålder. 
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7.3 Sammanfattande analys 
Utgående från de 43 enskilda analyser som gjorts ovan sammanfattas i detta avsnitt de 
väder-, väglags- och övriga förhållanden som varit rådande vid olika däckkänsla eller 
när däckkänslan förändras. Beskrivningen görs under de fem rubrikerna:  

– Försämring av däckkänslan 

– Dålig däckkänsla under hela transporten 

– Normal däckkänsla under hela transporten 

– Dålig däckkänsla förbättras inte under transporten 

– Däckkänslan förbättras under transporten. 

 

Eftersom det urval som gjorts från samtliga transporter som beskrivits i dagböckerna 
inte är slumpmässigt valt är angivna frekvenser för hur däcken känns och förändras inte 
representativa för det totala antalet virkestransporter under vinterperioden. 

Försämring av däckkänslan 
– Vid övergång från saltad väg med våt barmark, vanligen nysaltad, till osaltad väg 

med is eller packad snö, blir däcken hala eller mycket hala ofta beroende på att de 
blir klibbiga eller får en hinna. Vanligen -1 till -5°C. Antal dagar = 6 st.  

– Vid övergång från osaltad väg med packad snö eller packad snö och is till, ofta 
nysaltad, väg med våt barmark eller is kombinerat med snömodd, känns däcken hala 
eller som att de fått en film eller hinna, ibland kallad salthinna. Vanligen -1 till -5°C. 
Antal dagar = 8 st. 

– Vid övergång från osaltad väg med packad snö, ibland spårig väg, till frusen saltad 
väg, dvs. tjock is, ibland med snömodd, blir däcken hårda eller hala eller känns som 
att de fått en hinna. Vanligen kallt, -10 till -20°C. Antal dagar = 4 st. 

– Vid övergång från frusen saltad väg till nyligen saltad väg med is och lite snömodd 
känns det som att däcken har fått en hinna. Snöfall. Kallt -12°C. Antal dagar = 1 st. 

– Vid övergång från frusen saltad väg till osaltad väg med packad snö, eller packad 
snö och is, känns däcken klistriga eller slingriga. Lufttemperatur -4 till -6°C. Antal 
dagar = 2 st. 

– Vid övergång från ej polerad is och packad snö och is till glansig is (osaltade vägar) 
biter däcken inte på drivhjul och släp. Lufttemperatur -4°C. Antal dagar = 1 st. 

Dålig däckkänsla under hela transporten 
– Vid transport omväxlande på osaltade vägar med packad snö och is och på frusna 

saltade vägar eller på enbart osaltad vägar med packad snö och is känns däcken 
hårda, hala, blanka, glaserade eller som att de har fått en hinna. Kallas ibland 
kallhalka. Kallt, -10 till -20°C. Antal dagar = 5 st. 
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Normal däckkänsla under hela transporten 
– Däckkänslan kan vara normal vid transport  

• enbart på osaltade vägar med packad snö 

• omväxlande på osaltade vägar med packad snö eller isigt väglag och på saltade 
vägar med våt barmark 

• omväxlande på osaltade och frusna saltade vägar. 

Mycket varierande lufttemperatur -15 till +4°C. Antal dagar = 10 st. 

Dålig däckkänsla förbättras inte under transporten 
Antal dagar = 18 st.  

Däckkänslan förbättras under transporten 
– Hårda eller hala däck kan ibland förändras till normala eller hinna på däcken som 

gör dem hala kan slitas bort efter mindre än ca 1 timme på torr eller våt barmark, på 
packad snö och på packad snö och is. Lufttemperatur vanligen 0 till -5°C. Antal 
dagar = 13 st.  

Chaufförerna kan snabbt förbättra hala däck genom att avbryta transporten och spruta 
diesel eller annat avfettningsmedel på däcken. Antal dagar = 3 st.  

Vid fyra tillfällen avfettar chauffören däcken hemma i spolhallen efter transportens slut.  

Analysen av dagböckerna visar att hala däck inte bara uppkommer vid körning från 
saltad väg till osaltad väg, vilket resultaten från enkäten tydligt anger, utan också vid 
övergång från osaltad vinterväg till saltad våt väg. Även övergångar mellan frusna 
saltade vägar till eller från osaltade eller nyligen saltade vägar med is/snö kan göra att 
däckkänslan försämras. 
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8 Varför förekommer hala däck främst vid virkestransporter i 
norra Sverige?  

8.1 Hypotes: Norra Sverige 
En hypotes som framkommit på VTI är att det förekommer mer av fritt bitumen och 
avnött bruk från slitlagret på våta vägbanor i norra Sverige. Det kan finnas fog för detta 
i och med att när vi kommer längre norrut används mjukare bindemedel.  

Orsaken till detta är att ett mjukare bindemedel ger beläggningen bättre förmåga att 
motstå den sprickbildning som vanligtvis uppkommer vid kallare klimatförhållanden. 
Däremot blir vidhäftningen mellan bitumen och ballast sämre, vilket i sin tur ger upp-
hov till större avnötning och därmed större förekomst av rester från slitlagerbelägg-
ningen på ytan. 

Vanliga slitlager i norr består av asfaltbetong med mjukt bindemedel samt mjukbitu-
menbeläggningar och enkel ytbehandling. Det material som dubbade däck nöter av, sär-
skilt vid våta (ofta saltade) vägytor, ligger kvar som en sörja på vägen och kommer i 
kontakt med däck och fastnar. Den hinna eller film som många förare beskriver sitter 
sedan kvar när den saltade och våta vägen lämnas för en fortsättning på vintervägun-
derlag. 

 
8.2 Hypotes: Virkestransporter 
Körning på ris, kvistar eller bark från gran och tall när virke hämtas på skogsvägarna 
eller lossas vid sågverk eller massafabriker kan medföra att däcken kommer i kontakt 
med råterpentin eller tallolja, som har smörjande egenskaper. 

Smörjande ämnen kan göra att däcken lättare blir hala. 
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9 Diskussion och möjlig slutsats 
Följande fakta har framkommit under projektets gång. 

• En inledande telefonintervju i liten skala, som gjordes med personal inom åkeri- och 
bussbranschen främst i Västerbotten, bekräftade den gängse uppfattningen, nämli-
gen att virkestransporter i kustlandet har de största problemen med däck som tappar 
väggreppet. Detta inträffar vanligtvis vid färd från saltad väg med vått och moddigt 
väglag till osaltad väg med packad snö eller tjock is som dessutom kan vara täckt av 
pudersnö. Bussar kan också råka ut för problemet, dock inte lika uttalat. Det är täm-
ligen ovanligt att personbilar drabbas i någon högre grad. Skulle det ske uppstår 
sällan några större problem.  

• En bredare enkät till ca 200 åkerier över hela landet, som arbetar med virkestrans-
porter, nyanserade bilden på så sätt att det främst är förare i Norrland som uppger att 
de har råkat ut för hala däck och att detta i medeltal inträffar ca 30 gånger per vinter-
säsong. När de hala däcken skulle beskrivas angav en markant andel av förarna att 
upplevelsen av däcken är ”som att de skulle beläggas med en hinna eller film”. 

• Företrädare för däckbranschen uppger att problemet med hala däck och även pro-
blembeskrivningen är välbekant och att problemet är känt även i Norge. Deras för-
klaring till problemet är att kletet kommer från asfaltrester på vägbanan som flyter 
omkring i vattnet som finns när vägbanan är våt. Salt bidrar till att hålla vägbanan 
våt. Asfaltresterna kommer av slitaget av vägen, bland annat orsakat av dubbdäck. 
När vägbanan är våt är slitaget på däcken mycket lågt, alltså slits inte kletet bort. 
Däremot när vägbanan är torr ökar slitaget av däcket markant och eventuellt klet på 
ytan slits snart bort.  

• Det har gjorts kemiska analyser på 1980-talet, där man kom fram till att hala däck 
endast förekom på en viss sorts asfalt. Denna asfalt var mycket vanligare i Norge än 
i Sverige och därmed var också problemet med hala däck större i Norge. De kemi-
ska analyserna visade också att den hinna som bildas på hala däck inte har med 
däcken att göra utan består av den speciella asfalten, olika former av petroleumpro-
dukter, avgasrester och salt. Problemet förkommer bara där man saltar. 

• En ny kemisk analys, som gjordes 2007, av det klet som lämnar däcken efter avfett-
ning visade på spår av ett ämne, en terpen, som heter limonen. Terpener bildas i de 
flesta växter och de och deras oxidationsprodukter är ofta starka doft- och smakäm-
nen. Limonen kan indikera närvaro av råterpentin från tall och gran samt tallolja 
som har smörjande egenskaper.  

• Detaljerade analyser av dagböcker visar att hala däck inte bara uppkommer vid kör-
ning från saltad väg till osaltad väg, vilket resultaten från enkäten tydligt anger, utan 
också vid övergång från osaltad vinterväg till saltad våt väg. Även övergångar 
mellan frusen saltad väg till eller från osaltad eller nyligen saltad väg med is/snö 
kan göra att däckkänslan försämras.  

Två hypoteser har formulerats under projektets gång. 

• På våta vägbanor i norra Sverige förekommer mer fritt bitumen än i södra Sverige 
eftersom mjukare bindemedel används vid kallt klimat för att beläggningen lättare 
ska motstå sprickbildning. Med mjukare bindemedel blir vidhäftningen mellan 
bitumen och ballast sämre, vilket i sin tur ger upphov till större avnötning och där-
med mer fritt bitumen. 
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• Körning på ris, kvistar eller bark från gran och tall när virke hämtas på skogs-
vägarna eller lossas vid sågverk eller massafabriker kan medföra att däcken kommer 
i kontakt med råterpentin eller tallolja, som har smörjande egenskaper. 

Dessa fakta och hypoteser leder fram till att det kan vara följande speciella kombination 
av omständigheter som gör att hala däck främst uppkommer vid virkestransporter i 
Norrland. 

– Körning på våta, eller frusna, saltade vägar medför att däcken beläggs med salt.  

– Körning på våt väg med mjuka beläggningar medför att däcken kommer i kontakt 
med större mängder fritt bitumen än i södra Sverige.  

– Körning på ris, kvistar eller bark från gran och tall när virke hämtas på skogsvägar-
na eller när det lossats vid sågverk eller massafabriker kan medföra att däcken 
kommer i kontakt med råterpentin eller tallolja, som har smörjande egenskaper. 

– Salt och stora mängder fritt bitumen kombinerat med smörjande råterpentin eller 
tallolja leder till att däcken blir hala.  

 
Figur 20  En timmerbilschaufförs vardag. Foto: Nils-Gunnar Göransson, VTI. 
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10 Förslag till fortsatt arbete 
10.1 Syfte 
En fortsättning av projektet bör ha syftet att bringa ytterligare klarhet i vad det är som 
gör att däcken känns hala eller hårda. Det innebär att analysera vilken substans, och i 
vilken form, som ytbeläggningen består av samt att förstå hur denna beläggning bildas. 
Det är också önskvärt att försöka ta fram ett åtgärdsförslag på vad som behöver göras 
för att undvika att däcken blir hala eller hårda. 

 
10.2 Urval 
För att analysera ytbeläggningen behöver vi prov från ett flertal olika lastbilar som 
trafikerar både saltade och osaltade vägsträckor. Ett antal virkeschaufförer och stycke-
godschaufförer som ofta har råkat ut för fenomenet med hala eller hårda däck, (om det 
går att få kontakt med styckegodschaufförer som ofta råkat ut för detta) samt några 
chaufförer som aldrig råkar ut för hala/hårda däck, ombeds delta i studien.  

En avgörande punkt är hur chaufförer skall motiveras att delta? Arbetspassen är så vitt 
vi förstått hårt pressade. Går det att hitta förare som vill och får lägga ner tillräckligt 
arbete? Kanske kan ett samarbete mellan VTI, Vägverket, Åkeribranschen och arbets-
givaren lösa frågan.  

 
10.3 Omfattning 
Vi bedömer att det behövs 5 chaufförer som tar ungefär 10 prov var på sina däck och att 
provtagning endast behöver utföras under en vintersäsong.  

 
10.4 Provtagning, mätning och övrig information 
I samförstånd med det kemiska analysföretaget ALcontrol Laboratories i Linköping, 
som föreslås utföra de kemiska analyserna, fastställer vi dels ett lämpligt lösningsmedel 
för att lösa upp det hala ytskiktet, dels en lämplig provtagningsmetod.  

Vi behöver prov från däck både när de upplevs som hala/hårda och när de inte upplevs 
som sådana. Även några prov bör tas från vägbanan, förslagsvis när väglaget är våt bar-
mark eller snömodd.  

Utöver provtagning kommer chaufförerna att behöva mäta dels däckens hårdhet, dels 
däckens yttemperatur och även vägbanans yttemperatur. Hårdhetsmätning kan göras i 
fält på ett par minuter med en s.k. shoremätare.  

Information behövs också om eventuella förändringar i väglag eller vinterväghållnings-
strategi, dvs. saltade/osaltade vägar, då däcken började upplevas som hala eller hårda.  

Chaufförerna kommer därför att utrustas med beskrivning av provtagningsmetod, lös-
ningsmedel, shoremätare, termometer, burkar att förvara tagna prover i samt protokoll 
för att anteckna aktuella uppgifter.  

 
10.5 Kemisk analys och utvärdering 
Utvärdering av de kemiska analyserna kommer då förhoppningsvis att leda till att vi kan 
lokalisera ämnen från däckytan som bara förekommer i proven från de hala eller hårda 
däcken. Intressant är då att se om hala och hårda däck visar förekomst av samma 
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ämnen. Utvärderingen bör göras av en kemist med stor erfarenhet av analyser inom 
området organisk kemi. 

 
10.6 Provning i VTI:s däckprovningsanläggning  
För att sedan förklara varför de lokaliserade ämnena ger upphov till en hal eller hård yta 
på däcken så behöver vi undersöka däck med den hala/hårda ytan intakt. Ett par däck 
från olika chaufförer med halt respektive hårt ytskikt behöver skickas till VTI för 
analys. Exakt hur vi kommer att undersöka hur det hala/hårda skiktet är uppbyggt på 
däcken är ännu inte bestämt. Klart är dock att vi kommer att mäta däckens väggrepp på 
is i vår däckprovningsanläggning ”Långa banan” för att avgöra om däcken är ovanligt 
hala jämfört med ett normalt referenslastbilsdäck. 
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Enkätformulär 
Enkätens utformning presenteras i sin helhet i följande bilaga. Av 204 utskick återkom 
totalt 130 svar efter att två påminnelser skickats. Av dessa föll 22 bort pga. att verk-
samheten inom dessa åkeriet inte var att transportera virke. 

Har du problem med hala däck? 

 
Foto: Kent Enkell, VTI. 

VTI, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut, har på uppdrag av Vägverket Region Norr 
kartlagt/beskrivit problem med dåligt väggrepp som kan uppstå på främst lastbils- och bussdäck 
vid körning omväxlande på saltade respektive osaltade vägar. Undersökningen utfördes i liten 
skala genom telefonintervjuer av personal inom åkeribranschen. Under 2006 och 2007 kommer 
uppgiftsinsamlingen att utökas och enbart riktas mot åkerier som transporterar virke. 

 

Denna enkät skickas till många åkerier i landet med frågeställningar som skall belysa om det 
existerar problem med hala däck och om så är fallet, viljan finns att delta i en fördjupad kart-
läggning. Denna kommer att bestå av att cirka 20 chaufförer för en enkel dagbok under vinter-
månaderna. Som tack erhålles en liten belöning vid varje inskickningstillfälle (varannan vecka). 
Samtidigt kommer även väghållaren i trafikerat område att lämna uppgifter om vilka insatser 
som gjorts inom snöröjning och halkbekämpning. 

 

Vi skulle vara mycket tacksamma om vi i första skedet kan få in svar från er organisation, gärna 
från flera chaufförer om det finns. Tre exemplar av exakt samma enkät bifogas. Det är viktigt 
att enkäten fylls i och skickas in även om problem med hala däck inte förekommer. Vi tror 
att svaren på frågeställningarna är av stort intresse för hela åkeribranschen och förhoppningen 
är att engagerade förare kommer att bidra till en framtid med säkrare trafik under 
vinterförhållanden. Så snart som möjligt, dock helst före 8:e december, ber vi er skicka 
svaren i bifogade portofria kuvert. 
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Bakgrundsfråga 
 

1. Hur länge har du sammanlagt kört virkestransport? 

 Flera kryss är möjliga. 

   Inte 

   alls < 1 år 1-2 år 3-5 år 6-10 år >10 år 
 – I Götaland       
 

 – I Svealand       
 

 – I Norrland       

 

Upplevelse av hala däck 
 

2. Har du upplevt att däck plötsligt blivit hala när du kört virkestransport under de senaste fem 
vintrarna?  

  Ja, någon enstaka gång 

  Ja, flera gånger  →  Ange ungefärligt antal gånger/vinter: __________ 

  Nej, aldrig  →  Gå till ruta 10 på nästa sida 

 

3. Var i landet upplevde du de hala däcken? 

 – I Götaland  

 – I Svealand  

 – I Norrland  

 

4. I vilken typ av situation har du upplevt att däck plötsligt blivit hala vintertid? Flera kryss är 
möjliga.  

  Under körning från saltade vägar i kustområdet till osaltade vägar i inlandet 

  Under körning från saltade till osaltade vägar generellt 

  Under annan typ av situation, nämligen: _____________________________ 

 _______________________________________________________________ 
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5. För vilka hjul har detta inträffat?  

 Flera kryss är möjliga.  

  Drivande hjul 

  Styrande hjul 

  Hjul på släp 

6. Hur vill du beskriva däcken som du upplevt plötsligt bli hala? 

 Flera kryss är möjliga. 

  Däcken får en hård och blank yta 

  Däcken blir belagda med en hinna/film på ytan 

  Det fastnar kladdig sörja/modd i däckens lameller 

  Annan beskrivning, nämligen: _____________________________________ 

 _______________________________________________________________ 
 

7. Hur länge brukar däcken kännas hala?  

  En kort tid. De har sedan återfått normalt grepp av sig själva. 

  En längre tid. De har dock till slut återfått normalt grepp av sig själva. 

  Däcken har känts hala ända tills de åtgärdats. 

 

8. Upplever du att plötsligt hala däck under virkestransport vintertid är ett litet eller stort pro-
blem för dig?  

   1 2 3 4 5 6  

 Litet problem        Stort problem 
 

9. VTI avser att under kommande vinter göra en fördjupad kartläggning av omfattningen av de 
problem som kan förekomma med hala däck under virkestransporter vintertid. Kan du tänka 
dig att delta i en sådan fördjupad kartläggning genom att från mitten av december 2006 t.o.m. 
februari 2007 föra en enkel ”dagbok” som vi skickar till dig? 

  Ja, jag deltar gärna i en sådan kartläggning. 

 Namn: ______________________________________________________ 

 Åkeri: ______________________________________________________ 

 Adress: ______________________________________________________ 

 Telefon: ______________________________________________________ 

  Nej, jag är inte intresserad 
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10. Egna kommentarer: 
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Telefonintervju 
Resultatet av den i förordet nämnda inledande undersökningen, som utfördes i liten 
skala genom telefonintervjuer av personal inom åkeribranschen i början av år 2006, 
presenteras i sin helhet i följande bilaga. 

 

Förord 
VTI har på uppdrag av Vägverket Region Norr kartlagt/beskrivit friktionsproblem på 
främst lastbils- och bussdäck vid körning omväxlande på saltade respektive osaltade 
vägar. Initiativtagare från VV:s sida var Leif Byström. Fokus har främst riktats mot 
Västerbotten och undersökningen har utförts genom telefonintervjuer av personal inom 
åkeri- och bussbranschen.  

 

Sammanfattning 
Virkestransporter i Norrlands kustland har största problemen med däck som tappar 
väggrepp vid övergång från färd på saltad väg in på osaltad väg. Denna typ av trafik 
passerar sådana gränser på återväg från den ofta fuktigare kusten med vått och moddigt 
underlag (saltad E4) och in på osaltad väg med hårt packad snö/is som dessutom kan 
vara täckt av pudersnö (inlandsväg med torrare och kallare luft/yta). Akut problem kan 
uppstå efter gränsen till osaltad väg, sedermera behövs bra grepp på smala krokiga 
skogsvägar och vändplaner. 

Bussar kan råka ut för problemet, dock ej lika uttalat. Bussar och andra transporter pas-
serar inte lika frekvent övergångar saltat/osaltat, men kan vid vissa tillfällen även de få 
problem med försämrad friktion. De bussar det handlar om är oftast utrustade med 
dubbdäck på styrande hjul, vilket gör att fästet bibehålls. Krav på användande av dub-
bade däck kan även riktas av beställare. Vissa fordon som trafikerar områden med 
erkänt extremt svåra underlag kan även vara utrustade med dubbdäck på drivande hjul. 

Det är tämligen ovanligt att personbilsdäck drabbas i någon högre grad. Skulle det ske 
uppstår sällan några större problem. 

För de fordon som inte passerar övergångar uppstår aldrig problemet. Kalla och torra 
underlag, även om det innebär körning på både saltat och osaltat underlag, ger ej heller 
det upphov till hala däck. Inte heller verkar problemet med däck som förlorar friktion 
vara utbrett i hela landet, utan det är i Norrland med den typen av väder och väglags-
förhållanden som friktionsnedsättning från saltad till osaltad väg uppstår. Någon skill-
nad eller förändring under pågående vinter upplevs ej, dock ser perioder med mycket 
saltning ut att ge större risk för uppkomst av friktionsnedsättning på osaltad väg. 

 

Bakgrund 
Sedan flera år har en diskussion om saltanvändning i Region Norr förts. Där är många 
som är motståndare till användandet av salt som halkbekämpningsmedel. Vägverket har 
inte upplevt att dålig friktion mellan däck och underlag resulterat i många dikeskör-
ningar eller andra typer av incidenter. 
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En farhåga som tidigare förts fram är att resonemanget om friktionsnedsättning är ett 
argument i saltdebatten. Regelverket Vinter 2003 kan ha medfört ökad saltanvändning 
på vissa högtrafikerade och ur framkomlighetssynpunkt högprioriterade vägar. Detta 
faktum understryks vid ett flertal intervjuer. 

Faktum kvarstår dock att många åkerier och även bussbolag säger sig ha satt i system 
att regelbundet behandla däcken med avfettningsmedel och oftast efterföljande varm-
vattenspolning för att återfå god friktion. 

Ett försök att framtvinga halka genom att köra fordon på en yta täckt med saltvatten och 
sedan på osaltat vintervägunderlag har genomförts av Tekniska Högskolan i Trond-
heim. Försöket resulterade inte i någon skillnad vad gäller friktion jämfört med körning 
utan saltvatten. 

 

Typexempel på när problem kan uppstå 
Ett virkestransportfordon har lämnat sin last vid fabrik utmed Norrlandskusten och har 
påbörjat återresan mot inlandet. Temperaturen på saltad väg är mellan 5 och 8 minus-
grader. I inlandet är det kallare. Underlaget på saltad väg är blött och rejält moddigt, 
medan den osaltade har ett hårt packat snö-/isunderlag med torr, kall pudersnö ovanpå. 
Saltning på högtrafikerade vägar utföres när snö är på väg eller när det redan börjat 
snöa. På vägar som inte saltas kommer det senare att finnas nysnö. Akut uppstår pro-
blem med däck som tappar friktion efter övergången. Detta består och det gör resan 
vanskligare, särskilt när smalare och krokigare skogsbilvägar anträds. 

 

Beskrivning av problemet, från intervjuer 
Följande beskrivningar har framförts av olika intervjuade personer: 

• Däcken blir blanka/hårda (glasering). 
• Däckets yta blir hårdare. 
• Det bildas en hård ”bakelityta” på däcken. 
• Däcken blir belagda med en hinna/film. 
• Däcken blir hala, det känns som att köra med sommardäck. 
• Blöt modd på saltad väg ger smetiga och hala däck efter övergång till osaltad 

vinterväg. 
• Från saltat in på pudersnö, däcken är ljumma och det känns som att snön fryser 

fast till en hinna. Greppet försämras när däcken mest liknar hockeypuckar. 
Greppet kan vara så dåligt att bilen mest går rakt fram på exempelvis en vänd-
plan. Där det normalt inte är några problem att vända kan det vara nödvändigt 
att ”ta om” flera gånger. 

• Från våt väg in på ”vit” väg uppstår problem med hala däck. 
• Däcken blir kladdiga när det är blött på saltad väg. En sörja av vatten, salt, 

modd och snö bildas och hänger sedan med däcken. Vid kall väderlek är det 
inga problem. 

• Beläggning bildas på däcken. Olika svårighetsgrad förekommer, som värst vid 
”vassare/starkare” utförd saltning. Ibland känns hela ekipaget instabilt, ibland 
endast styr-/drivhjul. 
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Delade meningar: 
• Inga moddrester i däckmönstret. 
• Moddrester hänger med och fyller lamellerna. 

Dock… 
• Det är ingen skillnad på halkan mellan en belagd väg med vinterväglag och en 

grusväg med vinterväglag. 
• Kalla och torra underlag ger ej upphov till hala däck. 
• Vid körning på endast osaltade vägar är greppet bra. 
• Är den saltade vägen torr uppstår inte problemet. 
• Någon markant skillnad eller förändring under pågående vinter upplevs ej. 
• Problemet med däck som förlorar friktion verkar inte vara utbrett i hela landet 

vilket framkom vid kontakt med åkare i Småland och Värmland, dock ingick 
bara ett fåtal i intervjuserien. 

 
Hur länge består problemet? 
Delade meningar: 

• Problemet består ända tills avfettning och varmvattenspolning utförts. 
• Greppet kan bli något bättre, dock inte bra förrän avfettning/spolning utförts. 
• Greppet återkommer normalt inte. Ibland körs 2–3 skift med försämrat grepp. 

Är problemet mycket stort måste åtgärder till snarare. 
• Endast om barmark (i hjulspåren) råder kan den bildade hinnan/beläggningen 

”gnuggas” av mot underlaget, detta kan emellertid ta ganska lång tid. 
• Underlaget är lite ”kletigt” just i övergången men greppet återvänder tämligen 

omgående (buss). 
• Först sörjigt efter övergången från saltad väg till osaltad, sedan isigt, problemet 

upphör efter ca 1 km (buss). 
• Efter ett par mil börjar greppet att återkomma. 
• Rester från saltade vägen, ”saltgegga” hänger med ca 2–3 mil, vilket medför 

”sladdrigare” färd. 
• Endast första biten. 
• Avtar efter ca 500 meter och återgår till normalt för underlaget igen (buss). 

 

Exempel på åtgärder som vidtas 
Generellt gäller att nya vinterdäck (endast något fall med ibland årsgamla) på styrande 
och drivande hjul monteras innan halt väglag inträffar på senhösten. Bussar som passe-
rar gränsövergångar förses med dubbdäck på styrande hjul. Vissa bussar som trafikerar 
områden med känt svåra underlag kan även vara utrustade med dubbdäck på drivande 
hjul. 

När problem uppstått tas fordonet in för avfettning och efterföljande varmvattenspol-
ning av däcken, även stålborste kan användas för att ”gnugga av” hinnan. I svåra, akuta, 
fall kan handspruta användas redan ute på vägen, detta är dock tämligen ovanligt. I de 
flesta fall utförs rengöringen på hemmaplan vid dagens slut eller när trafiken ligger nere 
under nästkommande helg. Efter avfettning lämnar däcken en svart yta efter sig och 
greppet blir radikalt bättre. 
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Övriga synpunkter från intervjuerna 
Lastbilar utrustas inte med dubbade däck, inte sedan nya regler för dubbtyp infördes. 
Nya odubbade däck upplevs som mycket bra. Att olyckor såsom dikeskörning uppstått 
på grund av försämrad friktion hos däck kan vara svårt att påvisa. Misstanke om att 
hala däck varit orsak till att fordon kanat ned i dike har framförts vid några intervjuer. 
Yrkeschaufförer är väl medvetna om halkrisker samt när och var svåra väglag kan upp-
stå och en anpassning av fart och körsätt antas. Erfarenhet av olika underlag är viktig. 
Skillnaden mellan olika väghållarområden upplevs ofta som stor. Skulle väglagsför-
hållandena äventyra en bussresa ställs turen in, detta accepteras av alla inblandade och 
ses som positivt eftersom det gynnar trafiksäkerheten. 

 

Förslag till fortsatt utredning 
Problemet med att både saltade och osaltade vägar trafikeras och att detta kan leda till 
ökad friktionsnedsättning på ett osaltat underlag är ett ständigt återkommande diskus-
sionsämne. En grundligare utredning borde iscensättas. Nedan följer några förslag till 
fortsättning. 

• Vissa utvalda förare/åkerier får föra ”dagbok” under en viss period, där noter-
ingar om hur väglaget varierar nedtecknas. Hjälp att hitta lämpliga kan möjligen 
fås av industrier, belägna vid kusten, som vet vilka som frekvent lämnar last 
som hämtats i inlandet. 

• Kontrollera när problem uppstått: Tid, Plats, Avstånd från gränsövergång, 
Svårighetsgrad [%] tappat grepp, Beståendegrad, Vidtagna åtgärder (var, när, 
hur), Väglag på saltad respektive osaltad väg (torrt, blött, moddigt), Temperatur 
(luft/yta, saltat/osaltat, kust/inland), Luftfuktighet (saltat/osaltat, kust/inland), 
Däck (fabrikat, typ, ålder), Halkbekämpning (saltgiva: storlek, tidpunkt). 

• En bredare enkät skickas ut till en större mängd åkare, innehållande relevanta 
frågor att besvara. 

• Mätningar av friktion med bromsvagn (VTI BV12) i fält, antingen vid en verk-
lig övergång eller vid en framprovocerad på avlyst område. Vinterdäck för 
tunga fordon används. 

• Laboratorieanalys av däck där friktionsproblem uppstått. Däcken bör då pakete-
ras så att deras kondition ej förändras. 

• Kontakt tas med däcktillverkare, vilka borde ha studerat problemet. 
• Mätningar av friktion i VTI:s Långa Banan med vinterdäck för tunga fordon. 

Exempelvis kan inkörda problemfria däck ställas mot däck av samma typ som 
rapporterats ha nedsatt friktion. Även kan problem provoceras fram under labo-
ratoriemässiga förhållanden. 
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Tack riktas till 
Personal inom:  

 

Länstrafiken i Västerbotten AB LYCKSELE 

Skelleftebuss AB SKELLEFTEÅ 

Bergströms Åkeri, AB A J KALVTRÄSK 

Transport AB B & V Göransson UMEÅ 

Poståkeriet Sverige AB UMEÅ 

Poståkeriet Sverige AB LULEÅ 

Poståkeriet Sverige AB SUNDSVALL 

Norsjöbuss AB  NORSJÖ / SKELLEFTEÅ 

Vännäs Buss AB VÄNNÄS / HÖRNEFORS 

Larsson Åkeri AB, Yngve BASTUTRÄSK 

Wikström o Söner, Åkeri AB Martin BASTUTRÄSK 

Lundgren Åkeri AB, Ove  MALÅ 

Hedman & Söner Åkeri AB  BJURHOLM 

Magnus Sandbergs Transport i Otternäs AB  BJURHOLM 

Isaksson Åkeri AB, TR  BJURHOLM 

Wennbergs Buss AB  BJURHOLM 

VSV Frakt AB KARLSTAD 

Swebus AB  UMEÅ 

Bodafors Transport AB  BODAFORS 

Sundsvalls Gummiverkstad AB SUNDSVALL 

Mikaelssons Åkeri AB, Bertil FRÄNSTA 

Öråns Gräv & Schakt AB  BJURHOLM 
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Exempel på fördjupad intervju  
(Vissa detaljer har medvetet utelämnats) 

 
Datum: 2005-12-29 

 

Åkeri: X 

 

Kontakt:  Y 

 

Typ / Antal av fordon: 
• Timmer: N st. 
• Styckegods: st. 
• Buss: st. 
• Övrigt: st. 

 

Typ av trafik: 
Transport av timmer från inland till kust. Ofta från Västerbottens inland till fabri-
ker vid kusten och hem igen där gränsen saltat/osaltat underlag passeras när färd 
utmed inlandsväg A startar. Längden på den saltade sträckan är 30 till 40 km, alltså 
en färd på saltad väg som är 6 till 8 mil lång. Trafikerar även rutter med liknande 
mönster. 

 

Typ av däck: 
• Byter sommar/vinter? Ja, alltid nya vintermönstrade däck innan vintern. 
• Runt om/släpet? På dragbilens styrande och drivande hjul, ej på släp. 
• Dubbat? Nej, tidigare, inte nu. Nya odubbade däck har blivit mycket bättre eme-

dan dubbarna blivit sämre. Greppet för nya däck är normalt oerhört bra. 

 

Problembeskrivning, i övergång saltat / osaltat: 
• Lastad:  
• Olastad: Från våt saltad väg in på snöunderlag försvinner greppet radikalt. Idag 

inträffade fenomenet med hala däck när en våt saltad E4 lämnades och färden 
fortsatte utmed inlandsväg A. Förare Y stannade bilen och sprayade framdäcken 
med avfettningsspruta så den hinna som bildats avlägsnades. När fordonet körts 
fram någon meter är det kolsvart i snön där avfettningen ägt rum. Temperaturen 
sjönk snabbt ned mot 10 minusgrader i inlandet. Det hade nyss varit lätt snöfall. 
Det är vid denna typ av förhållanden som problem uppstår. 
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• Återvänder greppet? Endast om det är barmark (i hjulspåren) kan den bildade 
hinnan/beläggningen ”gnuggas” av mot underlaget, detta kan dock ta ganska 
lång tid. 

 

Förändring under pågående vinter: 
• Förvinter:  
• Inträffat i år? Ja, i dag. Även vid ett flertal tidigare tillfällen i år 
• Midvinter:  
• Vårvinter:  

 

Temperaturens inverkan: 
-5 till -10 är värst, när E4 är blöt och inlandsvägen kallare. Är E4 torr uppstår ald-
rig problemet. När det är mildväder även inåt landet är problemet mindre. Tempe-
raturen har under de senaste dagarna varierat en hel del. 

 

Vädrets inverkan: 
• Soligt? 
• Fuktigt: Ja utmed kusten är det oftast fuktig luft. 
• Snöfall? Pudersnö på hårt packad snö eller is är värst. 

 

Väglagets inverkan 
• Snö:  
• Modd:  
• Slask:  
• Barmark:  

Idag var E4 blöt och inlandsväg A var pudrad med nysnö på hårt snöunderlag. Väg-
verkets hemsida visar (se bifogade klipp från hemsidan hämtat vi 15-tiden den 
29/12 samt tjäldjup vid en av VTI: s stationer): 

E4: lufttemp -2 till -4 / vägytan -4 till -6 

Inland: lufttemp -7 till -8 / vägytan -8 till -9 

Snöfall inåt landet, kanske även E4 

E4 övergår från rött till gult väglag 

Inlandsvägen visar vit vägbana 

Tjäldjupet är 105 cm 

 

Underlagets inverkan 
• Grus?  
• Belagd väg?  
• Ingen vid vinterväg. 
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Ev. åtgärder 
• Varmvatten 
• Avfettning 
• När: Akut: fordonet stannas och framdäck sprutas med avfettningsmedel när 

problem uppstår. På hemmaplan: alla däck avfettas. 
• Var: På plats/Spolhall 
• Hur: Medhavd spruta/Avfettning med efterföljande varmvattenspolning. 

 

Olyckor/incidenter: 
Har varit nära att kana av på hala, krokiga och smala skogsvägar 

 

Existerar problemet för personbilar: 
Ja, dock inte lika uttalat. 

 

Övrigt: 
Efter lastning kan det vara mycket dåligt grepp på driv/styrande hjul. Kör du enbart 
på vinterväg (ej saltade vägar) är greppet mycket bra hela tiden med nutidens däck. 

 

Uppgifter om halkbekämpning under torsdagsdygnet 29/12 erhålles ur väghållaren 
Z: s dagbok måndag 2/1. Enligt dagboken har ingen saltning utförts sedan 27/12, 
vilket innebär 3 dygn före problemet som beskrivits. Förebyggande giva består av 10 
g men kan som mest uppgå till 25 g vid de besvärligaste förhållanden. 

 





Förklaring till 
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I denna bilaga redovisas uppgifter från ett urval av nio chaufförers dagböcker 
kompletterat med de åtgärder som väghållaren har vidtagit. 

Denna bilaga är i original 12 stycken excelark i liggande A3-format. 

Av trycktekniska skäl redovisas varje A3-sida som två stående A4-sidor på varje 
uppslag. 

Genom att lägga en ca 40 cm lång linjal tvärs över uppslaget kan förhållandena för 
varje sträcka/plats enkelt utläsas. 
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Datum Tid Sträcka/plats Vägnummer Aktivitet Väder Lufttemp.     Väglag
Dag nummer klockan (oC)

2007-01-15 15 Örnsköldsvik-Överhörnäs E4 trp uppehåll – 5 saltad E4 (barmark)
1 Överhörnäs-Moliden=10 min 348 trp uppehåll – 5 packad snö

Moliden- korsn. 930/1032 930 trp uppehåll – 5 packad snö
korsn. 930/1032-Utteråvägen=12 min 1032 trp uppehåll – 5 packad snö

17 Utteråvägen (Björke) ensk. lastar
Utteråvägen-korsn. 930/1032=12 min 1032 trp uppehåll – 5 packad snö

korsn. 930/1032- Moliden 930 trp uppehåll – 5 packad snö
Moliden-Överhörnäs=10 min 348 trp uppehåll – 5 packad snö

18 Överhörnäs-Ullånger=26 min E4 trp uppehåll – 4 saltat, våt barmark
Ullånger-Gallsätter E4 trp uppehåll – 4 saltat, våt barmark
Gallsätter-Lugnvik 332 trp

19 Lugnvik-Sandslån 334 trp uppehåll – 4 blöt is/barmark
Sandslån-Bollstabruk 333 trp uppehåll – 3 saltat, våt barmark

Bollstabruk ensk. lossar
Bollstabruk-Sandslån 333 trp uppehåll – 3 saltat, våt barmark

Sandslån-Lugnvik 334 trp uppehåll – 4 blöt is/barmark
Lugnvik-Gallsätter 332 trp
Gallsätter-Ullånger E4 trp uppehåll – 3 saltat, våt barmark

22 Ullånger-Överhörnäs=26 min E4 trp uppehåll – 3 saltat, våt barmark
Överhörnäs-Moliden=10 min 348 trp uppehåll – 3 packad snö

Moliden-korsn. 930/1032 930 trp uppehåll – 3 packad snö
korsn. 930/1032-Gottne 1032 trp uppehåll – 3 packad snö
Gottne-Leding=19 min 1033 trp uppehåll – 3 packad snö

Leding-Björna 352 trp uppehåll – 3 packad snö
24 Björna ensk. lastar

Björna-Leding 352 trp uppehåll – 3 packad snö och is
01 ?? ?

Tippade släpet, till verkstad. Däcken var alldeles klibbiga och hala

2007-01-24 05 Örnsköldsvik-Överhörnäs E4 trp
2 Överhörnäs-Moliden=10 min 348 trp uppehåll – 20 packad snö

06 Moliden- korsn. 930/1032 930 trp uppehåll – 23 packad snö
korsn. 930/1032-Utteråvägen=12 min 1032 trp

Utteråvägen (Björke) ensk. lastar uppehåll – 20 packad snö
09 Utteråvägen-korsn. 930/1032=12 min 1032 trp uppehåll – 19 packad snö, spårigt

korsn. 930/1032- Moliden 930 trp
10 Moliden-Överhörnäs=10 min 348 trp uppehåll – 19 packad snö, spårigt

Överhörnäs-korsn. E4/1075= 23 min E4 trp uppehåll – 18 frusen saltad väg=is
korsn. E4/1075-Husum 1075 trp

13 Husum ensk. lossar
Husum-korsn. E4/1075 1075 trp

korsn. E4/1075-Överhörnäs=23 min E4 trp uppehåll – 17 frusen saltad väg=is
Överhörnäs ensk. slut för dagen

2007-01-26 05 Örnsköldsvik-Överhörnäs E4 trp
3 Överhörnäs-Bredbyn=28 min 348 trp uppehåll – 6 spårig väg

Bredbyn-Norrmesunda 1032 trp
Norrmesunda ensk. lastar

07 Norrmesunda-Bredbyn 1032 trp
Bredbyn-Överhörnäs=28 min 348 trp uppehåll – 6 spårig väg

09 Överhörnäs-korsn. E4/1075= 23 min E4 trp uppehåll – 6 frusen saltad väg=is
korsn. E4/1075-Husum 1075 trp

10 Husum ensk. lossar
Husum-korsn. E4/1075 1075 trp

11 korsn. E4/1075-Överhörnäs=23 min E4 trp uppehåll – 6 frusen saltad väg=is
12 Överhörnäs-Moliden=10 min 348 trp uppehåll – 5 packad snö

Moliden ensk. slut för dagen

2007-01-31 16 Örnsköldsvik-Överhörnäs E4 trp uppehåll – 2 saltat = våt barmark
4 Överhörnäs-Bredbyn=28 min 348 trp uppehåll – 4 vinterväg = packad snö

Bredbyn-Myckelgensjö=37 min 1035 trp snöfall – 4 modd på packad snö
17 Myckelgensjö-korsn. 1035/983=14 min 1035 trp snöfall – 4 modd på packad snö

korsn. 1035/983-Junsele=40 min 983 trp snöfall – 5 modd på packad snö

19 Junsele-korsn. 346/981 346 trp snöfall – 7 modd på packad snö
korsn. 346/981-Vallen=10 min 981 trp

Vallen ensk. lastar
Vallen-korsn. 346/981=10 min 981 trp

20 korsn. 346/981-Junsele 346 trp modd på packad snö
Junsele-korsn. 1035/983=40 min 983 trp

korsn. 1035/983-Myckelgensjö=14 min 1035 trp
Myckelgensjö-Bredbyn=37 min 1035 trp
Bredbyn-Överhörnäs=28 min 348 trp

Överhörnäs-Örnsköldsvik E4 trp
01 Örnsköldsvik ensk. slut för dagen

2007-02-01 14 Moliden-Överhörnäs=10 min 348 trp uppehåll – 10 vinterväg = packad snö
5 Överhörnäs-korsn. E4/1075=23 min E4 trp uppehåll – 3 saltat = våt barmark

korsn. E4/1075-Husum 1075 trp
15 Husum ensk. lossar

Husum-korsn. E4/1075 1075 trp uppehåll – 3 vinterväg = packad snö
korsn. E4/1075-Överhörnäs=23 min E4 trp uppehåll – 3 saltat = våt barmark

16 Överhörnäs-Bredbyn=28 min 348 trp uppehåll – 10 vinterväg = packad snö
Bredbyn-Myckelgensjö=37 min 1035 trp uppehåll – 10 vinterväg = packad snö

18 Myckelgensjö ensk. lastar
Myckelgensjö-Bredbyn=37 min 1035 trp uppehåll – 10 vinterväg = packad snö
Bredbyn-Överhörnäs=28 min 348 trp uppehåll – 10 vinterväg = packad snö

Överhörnäs-Örnsköldsvik E4 trp uppehåll – 3 saltat = våt barmark
21 Örnsköldsvik ensk. slut för dagen

VTI rapport 681



Bilaga 4
Sidan 1 (12)

Väggrepp Däckkänsla Åtgärder på däck
vägsträcka tidpunkt typ av åtgärd

bra normal E4 01-15 kl. 12:30-16:00 kombi
sådär lite hala lv. 348 01-15 kl. 13:00-19:00 plogning
dåligt hala lv. 930 01-15 kl. 14:00-20:00 plogning
dåligt hala lv. 1032 01-15 kl. 14:00-20:00 plogning

dåligt hala lv. 1032 01-15 kl. 14:00-20:00 plogning
dåligt hala lv. 930 01-15 kl. 14:00-20:00 plogning
sådär lite hala lv. 348 01-15 kl. 13:00-19:00 plogning
bra normal E4 01-15 kl. 12:30-16:00 kombi
bra normal E4 01-15 kl. 13:30-15:30 kombi

lv. 332 01-15 kl. 12:30-16:00 plogning
sådär sådär lv. 334 01-15 kl. 12:30-16:00 plogning
bra normal lv. 333 okänd ej saltad väg

bra normal lv. 333 okänd ej saltad väg
sådär sådär lv. 334 01-15 kl. 12:30-16:00 plogning

lv. 332 01-15 kl. 12:30-16:00 plogning
bra normal E4 01-15 kl. 13:30-15:30 kombi
bra normal E4 01-15 kl. 20:00-24:00 kombi

dåligt mycket hala lv. 348 01-15 kl. 14:00-20:00 plogning
dåligt mycket hala lv. 930 01-15 kl. 14:00-20:00 plogning
dåligt mycket hala lv. 1032 01-15 kl. 14:00-20:00 plogning
dåligt mycket hala lv. 1033 01-15 kl. 13:20-20:00 plogning
dåligt mycket hala lv. 352 01-15 kl. 13:20-20:10 plogning

dåligt mycket hala lv. 352 01-15 kl. 13:20-20:10 plogning

E4 punktsandningar ramper 
bra normal lv. 348 okänd ej saltad väg
bra normal lv. 930 okänd ej saltad väg

lv. 1032 okänd ej saltad väg
bra normal

slingrigt normal lv. 1032 okänd ej saltad väg
lv. 930 okänd ej saltad väg

slingrigt normal lv. 348 okänd ej saltad väg
slingrigt hala E4 punktsandningar ramper 

lv. 1075 okänd ej saltad väg

lv. 1075 okänd ej saltad väg
slingrigt hala E4 punktsandningar ramper 

E4 01-26 kl. 03:00-07:00 sandning
hyfsat normal lv. 348 okänd ej saltad väg

lv. 1032 okänd ej saltad väg

lv. 348 okänd ej saltad väg
hyfsat normal lv. 1032 okänd ej saltad väg
slirigt hårda E4 01-26 kl. 03:00-07:00 sandning

lv. 1075 okänd ej saltad väg

lv. 1075 okänd ej saltad väg
slirigt hårda E4 01-26 kl. 03:00-07:00 sandning
sådär klistrig lv. 348 okänd ej saltad väg

bra E4 01-31 kl. 08:35-13:00+14:00-18:00 kombi
slirigt klibbiga sprutade däcken med diesel lv. 348 01-31 kl. 10:25-14:40 plogning
hyfsat lv. 1035 01-31 kl. 00:55-14:20 plogning
hyfsat lv.1035 01-31 kl. 01:45-13:40 plogning
hyfsat lv. 983, delen Bergsjön-Edenforsen 01-31 kl. 02:45-08:55 plogning

lv. 983, delen Edenforsen-Junsele 01-31 kl. 01:45-13:40 plogning
slingrigt lv.346 01-31 kl. 03:50-12:40 plogning

lv. 981 okänd ej saltad väg

lv. 981 okänd ej saltad väg
slingrigt lv.346 01-31 kl. 03:50-12:40 plogning

lv. 983, delen Junsele-Edenforsen 01-31 kl. 01:45-13:40 plogning
lv. 983, delen Edenforsen-Bergsjön 01-31 kl. 02:45-08:55 plogning

lv.1035 01-31 kl. 01:45-13:40 plogning
lv. 1035 01-31 kl. 00:55-14:20 plogning
lv. 348 01-31 kl. 10:25-14:40 plogning

E4 01-31 kl. 08:35-13:00+14:00-18:00 kombi

bra lv. 348 01-31 kl. 10:25-14:40 plogning
sådär E4 01-31 kl. 08:35-13:00 kombi

lv. 1075 01-31 kl. 00:50-12:30 plogning

dåligt klibbig/hal sprutade däcken med diesel lv. 1075 01-31 kl. 00:50-12:30 plogning
bra bra E4 01-31 kl. 08:35-13:00 kombi
bra bra lv. 348 01-31 kl. 10:25-14:40 plogning
bra bra lv. 1035 01-31 kl. 00:55-14:20 plogning

bra bra lv. 1035 01-31 kl. 00:55-14:20 plogning
bra bra lv. 348 01-31 kl. 10:25-14:40 plogning

E4 01-31 kl. 08:35-13:00 kombi

Utförda vinterväghållningsåtgärder
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Datum Tid Sträcka/plats Vägnummer Aktivitet Väder Lufttemp.     Väglag
Dag nummer klockan (oC)

2007-01-25 12 Sollefteå skiftbyte
6 13 Sollefteå-Viksmon (korsn. 87/331) =16 min 87 trp uppehåll – 5 lite snömodd

14 Viksmon (korsn. 87/331)-Bergeforsen=64 min 331 trp uppehåll – 5 packad snö

Bergeforsen-korsn. E4/622 E4 trp uppehåll – 5 blött med inslag av modd
korsn. E4/622-Ortviken 622 trp

15 Ortviken ensk. lossar
16 Ortviken-Nacksta 622 trp uppehåll – 5 blött med inslag av modd

Nacksta-Töva E14 trp uppehåll – 5 blött med inslag av modd
17 Töva ensk. terminalkörning
18 Töva-Sundsvall E14 trp uppehåll – 3 blött med inslag av modd

Sundsvall-Bergeforsen=10 min E4

Bergeforsen-Viksmon (korsn. 87/331)=64 min 331 trp uppehåll – 3 packad snö

Viksmon (korsn. 87/331)-Sollefteå = 16 min 87 trp uppehåll – 3 lite snömodd
Sollefteå-Näsåker=27 min 90 trp uppehåll – 1 packad snö

24 Näsåker, garaget ensk. slut för dagen

2007-02-02 04 Näsåker-Grundtjärn (korsn. 967/911)=36 min 967 trp uppehåll – 5 packad snö
7 Grundtjärn (korsn. 967/911)-Aspeå=20 min 911 trp uppehåll – 5 packad snö

05 Aspeå ensk. lastar
06 Aspeå-Selsjön=25 min 908 trp uppehåll – 5 packad snö

Selsjön-Sollefteå=11 min 90 trp uppehåll – 3 packad snö, spårig
Sollefteå- Bollstabruk=22 min 90 trp uppehåll – 2 blött, inslag av modd

08 Bollstabruk ensk. lossar
09 Bollstabruk-Sandslån= 10 min 333 trp uppehåll – 2 blött, inslag av modd

Sandslån-Grillom (korsn. 334/335)=11 min 334 trp uppehåll – 2 packad snö
Grillom-Björkeå 335 trp uppehåll – 2 packad snö

Björkeå-Backsjön=29 min 903 trp uppehåll – 2 packad snö
12 Backsjön ensk. lastar
13 Backsjön-Björkeå=29 min 903 trp uppehåll – 2 packad snö

Björkeå-Grillom 335 trp uppehåll – 2 packad snö
Grillom-Sandslån=11 min 334 trp uppehåll – 2 packad snö

Sandslån-Bollstabruk=10 min 333 trp uppehåll – 2 blött, inslag av modd
16 Bollstabruk ensk. lossar

Bollstabruk-Sollefteå=22 min 90 trp uppehåll – 2 blött, inslag av modd
Sollefteå-Näsåker=27 min 90 trp uppehåll – 2 packad snö

18 Näsåker, garaget ensk. slut för dagen

2007-02-08 12 Gåsnäs ensk. lastar
8 Gåsnäs-Österås=15 min 953 trp uppehåll – 20 packad snö, isig

Österås-Långsele 952 trp uppehåll – 20 packad snö, isig
Långsele-Viksmon (korsn. 87/331) 87 trp uppehåll – 20 isig

Viksmon (korsn. 87/331)-Bergeforsen=64 min 331 trp uppehåll – 20 packad snö, isig

Bergeforsen-korsn. E4/622 E4 trp uppehåll – 10 isig, lite snömodd
korsn. E4/622-Ortviken 622 trp uppehåll – 10

16 Ortviken ensk. lossar
Ortviken-Nacksta 622 trp uppehåll – 8 isig, lite snömodd

Nacksta-Töva E14 trp uppehåll – 8 isig, lite snömodd
18 Töva ensk. terminalkörning
21 Töva-Sundsvall E14 trp snöfall – 8 isig, snömodd

Sundsvall-Bergeforsen=10 min E4
Bergeforsen-Viksmon (korsn. 87/331)=64 min 331 trp snöfall – 10 packad snö, isig

Viksmon (korsn. 87/331)-Sollefteå = 16 min 87 trp snöfall – 15 isig
Sollefteå-Näsåker=27 min 90 trp snöfall – 20 packad snö, spårig

24 Näsåker, garaget ensk. slut för dagen

2007-02-12 04 Näsåker-Västerrå=14 min 90 trp uppehåll – 25 packad snö, is
9 05 Västerrå ensk. lastar

06 Västerrå-Sollefteå=13 min 90 trp uppehåll – 20 packad snö, is

Sollefteå-Grillom (korsn. 334/335)=22 min 335 trp uppehåll – 20 packad snö, is
Grillom (korsn. 334/335)-Överhörnäs =50 min  335 trp uppehåll – 20 packad snö, is

Överhörnäs-Örnsköldsvik E4 trp uppehåll – 20 isigt i spåren
Örnsköldsvik-Höglandssågen 1061 trp uppehåll – 15

08 Höglandssågen ensk. lossar
Höglandssågen-Örnsköldsvik 1061 trp uppehåll

Örnsköldsvik-Överhörnäs E4 trp uppehåll – 20 isigt i spåren
Överhörnäs-Gålsjö bruk=46 min 335 trp uppehåll – 20 packad snö, is

10 Gålsjö bruk ensk. lastar
Gålsjö bruk-Grillom 335 trp uppehåll – 15 packad snö, is

Grillom-Sandslån=11 min 334 trp uppehåll – 15 packad snö, is
Sandslån-Bollstabruk=10 min 333 trp uppehåll – 15 isigt i spåren

12 Bollstabruk ensk. lossar
Bollstabruk-Sollefteå=22 min 90 trp uppehåll – 15 isigt, lite snömodd

Sollefteå-Gåsnäs=18 min 953 trp uppehåll – 10 packad snö, is
15 Gåsnäs ensk. skiftbyte
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Väggrepp Däckkänsla Åtgärder på däck
vägsträcka tidpunkt typ av åtgärd

Utförda vinterväghållningsåtgärder

bra normal rv. 87 01-19 kl. 09:40-15:20 kombi
bra normal lv. 331, delen E4-Bergeforsen 01-24 kl. 11:45-13:35 sandning, saltbl. sand

lv. 331, delen Forsmon-Tunbodarna (S Viksjö) 01-24 kl. 10:25-13:00 sandning, saltbl. sand
bra hala E4 01-24 kl. 14:20-17:05 saltning, befuktat salt

lv. 622 01-24 kl. 16:45 saltning, befuktat salt

bra hala lv. 622 01-24 kl. 14:55-16:45 saltning, befuktat salt
bra hala E14, delen Töva-Nacksta 01-25 kl. 16:00-16:15 saltning, befuktat salt

bra hala E14, delen Töva-Nacksta 01-25 kl. 16:00-16:15 saltning, befuktat salt
E14, delen Nacksta-Vindskär (Sundsvall) 01-24 kl. 13:25-13:50 saltning, befuktat salt

E4, delen tpl Vivsta-Bergeforsen 01-25 kl. 15:35-15:40 saltning, befuktat salt
E4 01-24 kl. 14:20-17:05 saltning, befuktat salt

bra hala lv. 331, delen E4-Bergeforsen 01-25 kl. 15:30-16:05 sandning, saltbl. sand
lv. 331, delen Stavre-Tunbodarna (S Viksjö) 01-25 kl. 15:50-16:30 sandning, saltbl. sand

bra hala rv. 87 01-19 kl. 09:40-15:20 kombi
bra hala rv. 90 okänd ej saltad väg

avfettar bil och däck

bra normal lv. 967 okänd ej saltad väg
bra normal lv. 911 01-18 kl. 12:45- 14:10 plogning inkl. underbett

bra normal lv. 908 01-18 kl. 12:25- 15:20 plogning inkl. underbett
bra normal rv. 90 okänd ej saltad väg

dåligt hala rv. 90 01-31 kl. 03:55-09:20 plogning 2 rundor

dåligt hala lv. 333 02-02 kl. 03:30-07:30 sandning, saltbl. sand
bra lite hala lv. 334 02-02 kl. 03:30-07:30 sandning, saltbl. sand
bra normal lv. 335 okänd ej saltad väg
bra normal lv. 903 okänd ej saltad väg

bra normal lv. 903 okänd ej saltad väg
bra normal lv. 335 okänd ej saltad väg
bra normal lv. 334 02-02 kl. 03:30-07:30 sandning, saltbl. sand

dåligt hala lv. 333 02-02 kl. 03:30-07:30 sandning, saltbl. sand

dåligt hala rv. 90 01-31 kl. 03:55-09:20 plogning 2 rundor
bra lite hala rv. 90 okänd ej saltad väg

avfettar hytt och däck

dåligt normal lv. 953 okänd ej saltad väg
dåligt normal lv. 952 okänd ej saltad väg
dåligt normal rv. 87 02-06 kl. 04:15-08:55 plogning 2 rundor
dåligt normal lv. 331, delen E4-Bergeforsen 02-08 kl. 10:30-21:55 sandning, saltbl. sand

lv. 331, delen Forsmon-Viksmon 02-08 kl. 10:40-21:50 sandning, saltbl. sand
dåligt hinna E4 02-08 kl. 11:00-23:05 saltning, befuktat salt

lv. 622 02-08 kl. 11:30-11:45 saltning, befuktat salt

dåligt hinna lv. 622 02-08 kl. 10:45-22:55 saltning, befuktat salt
dåligt hinna E14, delen Töva-Nacksta 02-06 kl. 13:10-15:25 plogning

dåligt hinna E14, delen Töva-Nacksta 02-08 kl. 20:25-20:40 saltning, befuktat salt
E14, delen Nacksta-Vindskär (Sundsvall) 02-08 kl. 21:55-22:15 saltning, befuktat salt

E4 02-08 kl. 11:00-23:05 saltning, befuktat salt
dåligt lite hala lv. 331, delen E4-Bergeforsen 02-08 kl. 10:30-21:55 sandning, saltbl. sand

lv. 331, delen Forsmon-Viksmon 02-08 kl. 10:40-21:50 sandning, saltbl. sand
dåligt lita hala rv. 87 02-06 kl. 04:15-08:55 plogning 2 rundor
dåligt hårda, blank yta rv. 90 okänd ej saltad väg

dåligt lite hårda rv. 90 okänd ej saltad väg

dåligt lite hårda rv. 90 okänd ej saltad väg

dåligt lite hårda lv. 335 okänd ej saltad väg
dåligt lite hårda lv. 335 02-09 kl. 08:20-13:00 sandning
dåligt lite blanka E4 02-09 kl. 10:50-15:00+22:00-24:00 plogning, sandning

lv. 1061 okänd ej saltad väg

lv. 1061 okänd ej saltad väg
dåligt lite blanka E4 02-09 kl. 10:50-15:00+22:00-24:00 plogning sandning
dåligt hala lv. 335 02-09 kl. 08:20-13:00 sandning

dåligt lite hårda lv. 335 02-09 kl. 08:20-13:00 sandning
dåligt lite hårda lv. 334 02-12 kl. 15:00-18:30 sandning, saltblandad sand
dåligt lite hårda lv. 333 02-09 kl. 02:30-06:30 plogning

dåligt hinna rv. 90 01-31 kl. 03:55-09:20 plogning 2 rundor
dåligt hala lv. 953 okänd ej saltad väg
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Datum Tid Sträcka/plats Vägnummer Aktivitet Väder Lufttemp.     Väglag
Dag nummer klockan (oC)

2007-02-13 04 Näsåker-Hålaforsen (korsn. 90/978)=10 min 90 trp uppehåll – 13 packad snö, spårig
10 Hålaforsen-Kilforsen 978 trp uppehåll – 13 packad snö, spårig

05 Kilforsen ensk. lastar
Kilforsen-Hålaforsen 978 trp uppehåll – 13 packad snö, spårig

Hålaforsen-Sollefteå=36 min 90 trp uppehåll – 13 packad snö, spårig
Sollefteå- Bollstabruk=22 min 90 trp uppehåll – 10 is i spåren, snömodd

08 Bollstabruk ensk. lossar
Bollstabruk-Sollefteå=22 min 90 trp uppehåll – 10 is i spåren, snömodd

Sollefteå-Gåsnäs=18 min 953 trp snöfall – 8 packad snö, isig
11 Gåsnäs ensk. lastar

Gåsnäs-Österås=17 min 953 trp snöfall – 8 packad snö, isig
Österås-Långsele=10 min 952 trp snöfall – 8 packad snö, isig

Långsele-Graninge=11 min 87 trp snöfall – 8 is i spåren, snömodd
14 Graninge såg ensk. lossar

Graninge-Långsele=11 min 87 trp uppehåll – 8 is i spåren, snömodd
Långsele-Österås=10 min 952 trp uppehåll – 6 packad snö, isig
Österås-Gåsnäs=17 min 953 trp uppehåll – 5 packad snö, isig

16 Gåsnäs ensk. skiftbyte

2007-02-16 04 Näsåker-Hålaforsen (korsn. 90/978)=10 min 90 trp uppehåll – 7 packad snö och is
11 Hålaforsen-Kilforsen 978 trp uppehåll – 7 packad snö och is

05 Kilforsen ensk. lastar
Kilforsen-Hålaforsen 978 trp uppehåll – 7 packad snö och is

Hålaforsen-Sollefteå=36 min 90 trp uppehåll – 7 packad snö och is
08 Sollefteå-Viksmon (korsn. 87/331)=16 min 87 trp uppehåll – 7 is med lite snömodd

Viksmon (korsn. 87/331)-Bergeforsen=64 min 331 trp uppehåll – 7 packad snö och is

Bergeforsen-Birsta E4 trp uppehåll –5 våt barmark
Birsta-Tunadal 622 trp uppehåll –5 våt barmark

11 Tunadal ensk. lossar
Tunadal-Birsta 622 trp uppehåll –5 våt barmark

Birsta-Bergeforsen E4 trp uppehåll –5 våt barmark
13 Bergeforsen-Viksmon (korsn. 87/331)=64 min 331 trp uppehåll –5 packad snö och is

Viksmon (korsn. 87/331)-Sollefteå=16 min 87 trp uppehåll –3 is med lite snömodd
Sollefteå-Näsåker=27 min 90 trp uppehåll –3 packad snö och is

16 Näsåker, garaget ensk. slut för dagen

2007-02-22 12 Näsåker-Sollefteå =27 min  90 trp uppehåll – 10 isig, packad snö
12 Sollefteå-Grillom (korsn. 334/335)=22 min 335 trp uppehåll – 10 isig, packad snö

Grillom (korsn. 334/335)-Överhörnäs =50 min  335 trp uppehåll – 10 isig, packad snö
Överhörnäs-Skälevad E4 trp uppehåll – 10 isig

Skälevad-Domsjö ensk. trp uppehåll – 10
15 Domsjö ensk. lossar

Domsjö-Skälevad ensk. trp uppehåll – 10
Skälevad-Skulnäs=13 min E4 trp uppehåll – 10 isig

16 Skulnäs ensk. lastar
Skulnäs-Ullånger=17 min E4 trp uppehåll – 10 isig, lite snömodd
Ullånger-Utansjö=21 min E4 trp uppehåll – 10 isig, lite snömodd

17 Utansjö ensk. lossar
Utansjö-Ullånger=21 min E4 trp uppehåll – 10 isig, lite snömodd
Ullånger-Skulnäs=17 min E4 trp uppehåll – 10 isig, lite snömodd

18 Skulnäs ensk. lastar
Skulnäs-Ullånger=17 min E4 trp snöfall – 12 isig, lite snömodd

Ullånger-Härnösand=35 min E4 trp snöfall – 12 isig, lite snömodd
Härnösand-Birsta=29 min E4 trp snöfall – 12 isig, lite snömodd

Birsta-Tunadal 622 trp snöfall – 12 isig, lite snö
20 Tunadal ensk. lossar

Tunadal-Birsta 622 trp snöfall – 12 isig, lite snö
Birsta-Bergeforsen E4 trp snöfall – 14 isig, spårig

Bergeforsen-Viksmon (korsn. 87/331)=64 min 331 trp snöfall – 14 packad snö och is

23 Viksmon (korsn. 87/331)-Sollefteå= 16 min 87 trp snöfall – 15 isig, lite snömodd
Sollefteå-Näsåker=27 min 90 trp snöfall – 15 isig, packad snö

24 Näsåker, garaget ensk. slut för dagen
E4 mycket hal, många avåkningar

2007-02-26 04 Näsåker-Åsmon 975 trp uppehåll – 3 packad snö och is
13 Åsmon-Åkvissla=10 min 968 trp uppehåll – 3 packad snö och is

05 Åkvissla ensk. lastar
Åkvissla-Betåsen 968 trp uppehåll – 3 packad snö och is

Betåsen-Hålaforsen 978 trp uppehåll – 3 packad snö och is
Hålaforsen-Junsele=13 min 90 trp uppehåll – 3 packad snö, spårig

Junsele-Edenforsen-Bergsjön (korsn. 983/1035)=40 min 983 trp uppehåll – 3 packad snö och is
Bergsjön (korsn. 983/1035)-Myckelgensjö=14 min 1035 trp uppehåll – 2 packad snö och is

Myckelgensjö-Långsele=16 min 1035 trp uppehåll – 2 packad snö och is
10 Långsele ensk. lossar

Långsele-Myckelgensjö=16 min 1035 trp uppehåll – 2 packad snö och is
Myckelgensjö-Bergsjön (korsn. 983/1035)=14 min 1035 trp uppehåll – 2 packad snö och is

Bergsjön(korsn. 983/1035)-Edenforsen=33 min 983 trp uppehåll – 2 packad snö och is
12 Edenforsen ensk. lastar

Edenforsen-Junsele=10 min 983 trp uppehåll – 2 packad snö och is
Junsele-Sollefteå=50 min 90 trp uppehåll – 2 packad snö, spårig

Sollefteå-Bollstabruk=22 min 90 trp uppehåll – 2 blöt, inslag av modd
Bollstabruk-Utansjö=18 min 90 trp uppehåll – 2 blöt, inslag av modd

14 Utansjö ensk. lossar
Utansjö-Bollstabruk=18 min 90 trp uppehåll – 2 blöt, inslag av modd
Bollstabruk-Sollefteå=22 min 90 trp uppehåll – 2 blöt, inslag av modd

16 Sollefteå-Näsåker=27 min 90 trp uppehåll – 2 packad snö, spårig
Näsåker, garaget ensk. slut för dagen
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Väggrepp Däckkänsla Åtgärder på däck
vägsträcka tidpunkt typ av åtgärd

Utförda vinterväghållningsåtgärder

bra normal rv. 90 okänd ej saltad väg
bra normal lv. 978 okänd ej saltad väg

bra normal lv. 978 okänd ej saltad väg
bra normal rv. 90 okänd ej saltad väg

dåligt hinna rv. 90 02-13 kl. 10:00-10:10 saltning ramper tpl Hågesta

dåligt hinna rv. 90 02-13 kl. 10:00-10:10 saltning ramper tpl Hågesta
dåligt hala lv. 953 okänd ej saltad väg

dåligt hala lv. 953 okänd ej saltad väg
dåligt hala lv. 952 okänd ej saltad väg
dåligt hala rv. 87 02-09 kl. 11:00-12:45 sandning, saltblandad sand

dåligt hala rv. 87 02-09 kl. 11:00-12:45 sandning, saltblandad sand
dåligt lite hala lv. 952 okänd ej saltad väg
dåligt lite hala lv. 953 okänd ej saltad väg

dåligt normal rv. 90 okänd ej saltad väg
dåligt normal lv. 978 okänd ej saltad väg

dåligt normal lv. 978 okänd ej saltad väg
dåligt normal rv. 90 okänd ej saltad väg
dåligt normal rv. 87 02-09 kl. 11:00-12:45 sandning, saltblandad sand
dåligt normal lv.331, delen E4-Bergeforsen 02-16 kl. 05:40-06:15 plogning

lv.331, delen E4-Bergeforsen 02-16 kl. 08:20-08:25 sandning, saltblandad sand
lv.331, delen Forsmon-Åsäng 02-15 kl. 15:25-16:35 sandning, saltblandad sand

bra hinna/film E4 02-16 kl. 03:10-06:15 plogning+saltning, befuktat salt
bra hinna/film lv. 622 02-16 kl. 03:10 plogning

lv. 622 02-16 kl. 05:00-10:30 saltning, befuktat salt

bra hinna/film lv. 622 02-16 kl. 03:10 plogning
lv. 622 02-16 kl. 05:00-10:30 saltning, befuktat salt

bra hinna/film E4 02-16 kl. 03:10-06:15 plogning+saltning, befuktat salt
dåligt hala lv.331, delen E4-Bergeforsen 02-16 kl. 05:40-06:15 plogning

lv.331, delen E4-Bergeforsen 02-16 kl. 08:20-08:25 sandning, saltblandad sand
lv.331, delen Forsmon-Åsäng 02-15 kl. 15:25-16:35 sandning, saltblandad sand

dåligt hala rv. 87 02-09 kl. 11:00-12:45 sandning, saltblandad sand
dåligt lite hala rv. 90 okänd ej saltad väg

avfettar hytt och däck

dåligt normal rv. 90 okänd ej saltad väg
dåligt normal lv. 335 okänd ej saltad väg
dåligt normal lv. 335 02-22 kl. 08:20 sandning
dåligt normal E4 02-22 kl. 06:15-09:00+19:10-22:15 sandning

dåligt normal E4 02-22 kl. 06:15-09:00+19:10-22:15 sandning

dåligt normal E4 02-22 kl. 06:15-09:00+19:10-22:15 sandning
dåligt normal E4 okänd okänd, saltad väg

dåligt normal E4 okänd okänd, saltad väg
dåligt normal E4 02-22 kl. 06:15-09:00+19:10-22:15 sandning

dåligt normal E4 02-22 kl. 06:15-09:00+19:10-22:15 sandning
dåligt normal E4 okänt okänt
dåligt normal E4 02-22 kl. 08:55-13:05 plogning+kombi+saltn. bef. salt
dåligt hinna lv. 622 02-22 kl. 02:45-13:40 plogning+saltning befuktat salt

dåligt hinna lv. 622 02-22 kl. 02:45-13:40 plogning+saltning befuktat salt
dåligt hinna E4 02-22 kl. 03:30-13:40 plogning+kombi+saltn. bef. salt
dåligt normal lv. 331, delen E4-Bergeforsen 02-22 kl. 17:35-17:55 sandning, saltblandad sand

lv. 331, delen Forsmon-Tunbodarna (söder Viksjö) 02-22 kl. 16:35-17:30 sandning, saltblandad sand
dåligt lite hala rv. 87 02-19 kl. 06:00-16:00 kombi
dåligt hinna rv. 90 okänd ej saltad väg

bra normal lv. 975 okänd ej saltad väg
bra normal lv. 968 okänd ej saltad väg

bra normal lv. 968 okänd ej saltad väg
bra normal lv. 978 okänd ej saltad väg
bra normal rv. 90 okänd ej saltad väg
bra normal lv. 983 okänd ej saltad väg
bra normal lv. 1035 okänd ej saltad väg
bra normal lv. 1035 02-24 kl. 09:30-15:40 plogning

bra normal lv. 1035 02-24 kl. 09:30-15:40 plogning
bra normal lv. 1035 okänd ej saltad väg
bra normal lv. 983 okänd ej saltad väg

bra normal lv. 983 okänd ej saltad väg
bra normal rv. 90 okänd ej saltad väg
bra hinna rv. 90 02-26 kl. 07:55-13:35 kombi
bra hinna rv. 90 02-26 kl. 08:30-15:00 kombi

bra hinna rv. 90 02-26 kl. 08:30-15:00 kombi
bra hinna rv. 90 02-26 kl. 07:55-13:35 kombi

dålig hala rv. 90 okänd ej saltad väg
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Datum Tid Sträcka/plats Vägnummer Aktivitet Väder Lufttemp.     Väglag
Dag nummer klockan (oC)

2007-02-28 04 Näsåker-Åsmon 975 trp uppehåll –5 packad snö och is
14 Åsmon-Åkvissla=10 min 968 trp uppehåll –5 packad snö och is

05 Åkvissla ensk. lastar
Åkvissla-Åsmon= 10 min 968 trp uppehåll –5 packad snö och is

Åsmon-Näsåker 975 trp uppehåll –5 packad snö och is
Näsåker-korsn. 911/967=33 min 967 trp uppehåll –5 packad snö och is

korsn. 911/967-korsn. 911/984 911 trp uppehåll –5 packad snö och is
korsn. 911/984-Myckelgensjö=15 min 984 trp uppehåll –5 packad snö och is

Myckelgensjö-Långsele=16 min 1035 trp uppehåll –5 packad snö och is
10 Långsele ensk. lossar

Långsele-Myckelgensjö=16 min 1035 trp uppehåll –5 packad snö och is
Myckelgensjö-korsn. 1035/983=14 min 1035 trp uppehåll –5 packad snö och is
korsn. 1035/983-Edenforsen=33 min 983 trp uppehåll –5 packad snö och is

12 Edenforsen ensk. lastar
Edenforsen-korsn. 1035/983=33 min 983 trp uppehåll –5 packad snö och is

korsn. 1035/983-Myckelgensjö=14 min 1035 trp uppehåll –5 packad snö och is
Myckelgensjö-Långsele=16 min 1035 trp uppehåll –5 packad snö och is

15 Långsele ensk. lossar
Långsele-Myckelgensjö=16 min 1035 trp uppehåll –5 packad snö och is

Myckelgensjö-korsn. 1035/983=14 min 1035 trp uppehåll –5 packad snö och is
korsn. 1035/983-Edenforsen=33 min 983 trp uppehåll –3 packad snö och is

Edenforsen-Junsele=10 min 983 trp uppehåll –3 packad snö och is
17 Junsele ensk. skiftbyte

2007-03-01 04 Näsåker-Omsjö=15 min 967 trp uppehåll –5 packad snö
15 05 Omsjö ensk. lastar

Omsjö-Näsåker=15 min 967 trp uppehåll –5 packad snö
Näsåker-Sollefteå=27 min 90 trp uppehåll –5 packad snö och is
Sollefteå-Graninge=19 min 87 trp uppehåll –5 blöt, inslag av modd

08 Graninge såg ensk. lossar
Graninge-Österforse 87 trp uppehåll –5 blöt, inslag av modd

Österforse-Edsele=35 min 331 trp uppehåll –5 packad is
Edsele-Lövåsen=17 min 939 trp uppehåll –5 packad snö, oplogat

10 Lövåsen ensk. lastar
Lövåsen-Edsele=17 min 939 trp uppehåll –5 packad snö, oplogat

Edsele-Österforse=35 min 331 trp uppehåll –3 packad is
Österforse-Sollefteå=10 min 87 trp uppehåll –3 blöt, inslag av modd
Sollefteå-Bollstabruk=22 min 90 trp uppehåll –3 blöt,  modd och slask
Bollstabruk-Utansjö=18 min 90 trp uppehåll –3 blöt,  modd och slask

14 Utansjö ensk. lossar
Utansjö-Bollstabruk=18 min 90 trp uppehåll –3 blöt,  modd och slask
Bollstabruk-Sollefteå=22 min 90 trp uppehåll –3 blöt,  modd och slask

Sollefteå-Selsjön=11 min 90 trp uppehåll –3 packad snö och is
16 Selsjön ensk. skiftbyte

2007-03-07 13 Näsåker-Sollefteå=27 min   90 trp snöfall +2 packad snö, spårigt
16 Sollefteå-Bollstabruk=22 min 90 trp snöfall +2 våt barmarkt, inslag av modd

Bollstabruk-Utansjö=18 min 90 trp snöfall +2 våt barmarkt, inslag av modd
14 Utansjö ensk. lossar

Utansjö-Bollstabruk=18 min 90 trp snöfall +2 våt barmarkt, inslag av modd
Bollstabruk-Sollefteå=22 min 90 trp snöfall +2 våt barmarkt, inslag av modd

Sollefteå-Gåsnäs=18 min 953 trp snöfall +2 packad snö, moddigt
16 Gåsnäs ensk. lastar

Gåsnäs-Österås=17 min 953 trp snöfall +2 packad snö, moddigt
Österås-Långsele=10 min 952 trp snöfall +2 packad snö, moddigt

Långsele-Viksmon (korsn. 87/331) 87 trp snöfall +2 våt barmarkt, inslag av modd

Viksmon (korsn. 87/331)-Bergeforsen (E4/331)=64 min 331 trp snöfall +3 packad snö, moddigt

Bergeforsen-Birsta E4 trp snöfall +3 våt barmarkt + modd

Birsta-Tunadal 622 trp snöfall +3 våt barmarkt, lite snöslask

22 Tunadal ensk. lossar
Tunadal-Birsta 622 trp snöfall +3 våt barmarkt, lite snöslask

Birsta-Bergeforsen E4 trp snöfall +3 våt barmarkt, lite modd

Bergeforsen-Viksmon (korsn. 87/331)=64 min 331 trp snöfall +2 packad snö, moddigt

Viksmon (korsn. 87/331)-Sollefteå=16 min 87 trp snöfall +1 våt barmarkt, inslag av modd

Sollefteå-Näsåker=27 min 90 trp snöfall 0 packad snö, spårigt
03 Näsåker, garaget ensk. slut för dagen
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Sidan 4 (12)

Väggrepp Däckkänsla Åtgärder på däck
vägsträcka tidpunkt typ av åtgärd

Utförda vinterväghållningsåtgärder

dåligt hinna, hala*) lv. 975 okänd ej saltad väg
dåligt hinna, hala*) lv. 968 okänd ej saltad väg

dåligt hinna, hala*) lv. 968 okänd ej saltad väg
dåligt hinna, hala*) lv. 975 okänd ej saltad väg
dåligt lite hala lv. 967 okänd ej saltad väg
dåligt lite hala lv. 911 okänd ej saltad väg
dåligt lite hala lv. 984 okänd ej saltad väg
dåligt normal lv. 1035 okänd ej saltad väg

dåligt normal lv. 1035 okänd ej saltad väg
dåligt normal lv. 1035 okänd ej saltad väg
dåligt normal lv. 983 okänd ej saltad väg

dåligt normal lv. 983 okänd ej saltad väg
dåligt normal lv. 1035 okänd ej saltad väg
dåligt normal lv. 1035 okänd ej saltad väg

dåligt normal lv. 1035 okänd ej saltad väg
dåligt normal lv. 1035 okänd ej saltad väg
dåligt normal lv. 983 okänd ej saltad väg
dåligt normal lv. 983 okänd ej saltad väg

*) kört på saltad väg kvällen före, däcken mycket hala

bra normal lv. 967 okänd ej saltad väg

bra normal lv. 967 okänd ej saltad väg
bra normal rv. 90 okänd ej saltad väg
bra hinna rv. 87 02-19 kl. 06:00-16:00 kombi

bra hinna rv.87 02-19 kl. 06:00-16:00 kombi
dåligt hala lv. 331 okänd ej saltad väg
dåligt hala lv. 939 okänd ej saltad väg

dåligt hala lv. 939 okänd ej saltad väg
dåligt hala lv. 331 okänd ej saltad väg
bra hinna rv. 87 03-01 kl. 10:55-12:15 kombi
bra hinna rv. 90 03-01 kl. 07:45-14:20 kombi
bra hinna rv. 90 03-01 kl. 14:30-19:00 kombi

bra hinna rv. 90 03-01 kl. 14:30-19:00 kombi
bra hinna rv. 90 03-01 kl. 07:45-14:20 kombi

dåligt*) hala*) rv. 90 okänd ej saltad väg

*) mönstret packar igen

bra normal rv. 90 okänd ej saltad väg
bra hinna rv. 90 03-07 kl. 03:20-04:20 saltning

rv. 90 03-07 kl. 04:55-09:20 kombi
rv. 90 03-07 kl. 12:20-16:00 kombi

bra hinna rv. 90 03-07 kl. 07:30-16:30 kombi

bra hinna rv. 90 03-07 kl. 07:30-16:30 kombi
bra hinna rv. 90 03-07 kl. 03:20-04:20 saltning

rv. 90 03-07 kl. 04:55-09:20 kombi
rv. 90 03-07 kl. 12:20-16:00 kombi

dåligt hinna, hala lv. 953 okänd ej saltad väg

dåligt hinna, hala lv. 953 okänd ej saltad väg
dåligt hala lv. 952 okänd ej saltad väg
bra hinna rv. 87 03-07 kl. 03:25-04:20 saltning

rv. 87 03-07 kl. 08:10-15:55 kombi
dåligt hala lv. 331, delen Viksmon-Viksjö 03-07 kl. 11:40-16:05 plogning 

lv. 331, delen Viksjö-Forsmon 03-07 kl. 13:25-21:20 plogning 
lv. 331, delen Bergeforsen-E4 03-07 kl. 05:45-10:45 kombi+plogning
lv. 331, delen Bergeforsen-E4 03-07 kl. 13:15-17:45 plogning 

bra hinna E4 03-07 kl. 03:55-13:45 kombi+saltning, befuktat salt
E4 03-07 kl. 15:00-18:10 plogning 

bra hinna lv. 622 03-07 kl. 04:25-13:00 kombi
lv. 622 03-07 kl. 14:55-17:40 plogning 

bra hinna lv. 622 03-07 kl. 04:25-13:00 kombi
lv. 622 03-07 kl. 14:55-17:40 plogning 

bra hinna E4 03-07 kl. 03:55-13:45 kombi+saltning, befuktat salt
E4 03-07 kl. 15:00-18:10 plogning 

dåligt hinna, hala lv. 331, delen E4-Bergeforsen 03-07 kl. 05:45-10:45 kombi+plogning
lv. 331, delen E4-Bergeforsen 03-07 kl. 13:15-17:45 plogning 
lv. 331, delen Forsmon -Viksjö 03-07 kl. 13:25-21:20 plogning 
lv. 331, delen Viksjö-Viksmon 03-07 kl. 11:40-16:05 plogning 

bra hinna rv. 87 03-07 kl. 03:25-04:20 saltning
rv. 87 03-07 kl. 08:10-15:55 kombi

bra normal rv. 90 okänd ej saltad väg
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Datum Tid Sträcka/plats Vägnummer Aktivitet Väder Lufttemp.     Väglag
Dag nummer klockan (oC)

2007-02-06 04 Näsåker-Gåsnäs=24 min 953 trp uppehåll – 15 packad snö
17 05 Gåsnäs ensk. lastar

Gåsnäs-Österås=15 min 953 trp
Österås-Långsele 952 trp

Långsele-Viksmon (korsn. 87/331) 87 trp
06 Viksmon (korsn. 87/331)-Bergeforsen=64 min 331 trp uppehåll – 15 packad snö

Bergeforsen-korsn. E4/622 E4 trp
korsn. E4/622-Ortviken 622 trp

07 Ortviken ensk. lossar
Ortviken-korsn. E4/622 622 trp

korsn. E4/622-Bergeforsen E4 trp
08 Bergeforsen-Viksmon (korsn. 87/331)=64 min 331 trp uppehåll – 12 packad snö, isigt

Viksmon (korsn. 87/331)-Långsele 87 trp
Långsele-Österås 952 trp

Österås-Gåsnäs=15 min 953 trp uppehåll – 18 packad snö
10 Gåsnäs ensk. lastar
11 Gåsnäs-Österås=15 min 953 trp uppehåll – 18 packad snö

Österås-Långsele 952 trp
Långsele-Graninge såg=11 min 87 trp

12 Graninge såg ensk. lossar
Graninge såg-Långsele=11 min 87 trp

Långsele-Österås 952 trp
Österås-Gåsnäs=15 min 953 trp uppehåll – 18 packad snö, isigt

13 Gåsnäs ensk. lastar

2007-02-26 12 Näsåker-Sollefteå=27 min 90 trp uppehåll – 1 packad snö
18 Sollefteå-Grillom (korsn. 334/335)=22 min 335 trp uppehåll – 1 packad snö

Grillom (korsn. 334/335)-Överhörnäs =50 min  335 trp uppehåll – 1 packad snö
14 Överhörnäs-korsn. E4/1075=23 min E4 trp uppehåll – 1 blött med inslag av modd

korsn. E4/1075-Husum 1075 trp
15 Husum ensk. lossar

Husum-korsn. E4/1075 1075 trp
korsn. E4/1075-Skulnäs=34 min E4 trp uppehåll – 1 blött med inslag av modd

17 Skulnäs ensk. lastar
Skulnäs-länsgräns Y/AC=42 min E4 trp uppehåll – 1 blött med modd

länsgräns Y/AC-korsn. E4/500=10 min E4 trp uppehåll – 1 blött med modd
korsn. E4/500-Rundvik 500 trp

19 Rundvik ensk. lossar
Rundvik-korsn. E4/500 500 trp

korsn. E4/500-länsgr. AC/Y=10 min E4 trp uppehåll – 1 blött med modd
länsgr. AC/Y-Skulnäs=42 min E4 trp uppehåll – 1 blött med modd

Skulnäs-Fjällåkern 882 trp
21 Fjällåkern ensk. lastar

Fjällåkern-Skulnäs 882 trp
Skulnäs-Ullånger=17 min E4 trp uppehåll – 1 blött med modd

Ullånger-Härnösand=35 min E4 trp uppehåll – 1 blött med modd
Härnösand-Sundsvall (korsn. E4/622)=29 min E4 trp uppehåll – 1 blött med modd

Sundsvall (korsn. E4/622)-Tunadal 622 trp
23 Tunadal ensk. lossar

Tunadal-Sundsvall (korsn. E4/622) 622 trp
Sundsvall (korsn. E4/622)-Bergeforsen E4 trp

24 Bergeforsen-Viksmon (korsn. 87/331)=64 min 331 trp uppehåll – 1 isigt

Viksmon (korsn. 87/331)-Sollefteå=16 min 87 trp
Sollefteå-Näsåker=27 min 90 trp

01 Näsåker, garaget ensk. slut för dagen

2007-02-27 13 Näsåker-Sollefteå=27 min 90 trp
19 Sollefteå-Viksmon (korsn. 87/331)=16 min 87 trp

14 Viksmon (korsn. 87/331)-Bergeforsen=64 min 331 trp uppehåll – 2 isigt

Bergeforsen-Sundsvall (korsn. E4/622) E4 trp
Sundsvall (korsn. E4/622)-Tunadal 622 trp

16 Tunadal ensk. lossar
Tunadal-Nacksta 622 trp

Nacksta-Töva E14 trp
21 Töva ensk. lastar

Töva-Sundsvall E14 trp

22 Sundsvall-Härnösand=29 min E4 trp uppehåll – 3 barmark med inslag av modd
Härnösand-Veda=16 min E4 trp
Veda-Bollstabruk=20 min 90 trp

23 Bollstabruk ensk. lossar
Bollstabruk-Sollefteå=21 min 90 trp uppehåll – 3 våt barmark med inslag av modd

Sollefteå-Näsåker=27 min 90 trp
24 Näsåker, garaget ensk. slut för dagen
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Väggrepp Däckkänsla Åtgärder på däck
vägsträcka tidpunkt typ av åtgärd

Utförda vinterväghållningsåtgärder

dåligt hala lv. 953 okänd ej saltad väg

lv. 953 okänd ej saltad väg
lv. 952 okänd ej saltad väg
rv. 87 02-06 kl. 04:15-08:55 plogning

dåligt hala lv. 331, delen Viksjö (331/736)-Forsmon 02-05 kl. 12:40-22:20 sandning, saltbl. sand
E4 02-05 kl. 12:05-14:20 kombi

lv. 622 okänd saltad väg

lv. 622 okänd saltad väg
E4 02-05 kl. 12:05-14:20 kombi

dåligt hala lv. 331, delen Viksjö (331/736)-Forsmon 02-05 kl. 12:40-22:20 sandning, saltbl. sand
lv. 331, delen Viksmon (87/331)-Forsmon 02-06 kl. 08:30-17:30 sandning, saltbl. sand

rv. 87 02-06 kl. 04:15-08:55 plogning
lv. 952 okänd ej saltad väg

dåligt hala lv. 953 okänd ej saltad väg

dåligt hala lv. 953 okänd ej saltad väg
lv. 952 okänd ej saltad väg
rv. 87 02-06 kl. 04:15-08:55 plogning

rv. 87 02-06 kl. 04:15-08:55 plogning
lv. 952 okänd ej saltad väg

väldigt dåligt hala lv. 953 okänd ej saltad väg

   Ringde vägmästaren, men fick som svar att det inte behövde sandas

bra normal rv. 90 okänd ej saltad väg
bra normal lv. 335 okänd ej saltad väg
bra normal lv. 335 02-26 kl. 05:00-20:40 plogning
bra normal E4 02-26 kl. 04:35-09:05 kombi

lv. 1075 02-26 kl. 13:20 plogning

lv. 1075 02-26 kl. 13:20 plogning
bra normal E4 02-26 kl. 04:35-09:05 kombi

bra salthinna E4 02-26 kl. 04:35-09:05 kombi
bra salthinna E4 02-26 kl. 08:25-09:48 saltning

lv. 500 02-26 kl. 08:25-09:48 saltning

lv. 500 02-26 kl. 13:01-14:45 saltning
bra salthinna E4 02-26 kl. 13:01-14:45 saltning
bra salthinna E4 02-26 kl. 04:35-09:05 kombi

lv. 882 02-24 kl. 14:15 plogning

lv. 882 02-24 kl. 14:15 plogning
bra salthinna E4 02-26 kl. 04:35-09:05 kombi
bra salthinna E4 02-26 kl. 08:00-11:00 kombi
bra salthinna E4 02-26 kl. 03:15-16:50 kombi+plogning+saltning bef. salt

lv. 622 02-26 kl. 04:30-14:15 kombi+plogning

lv. 622 02-26 kl. 04:30-14:15 kombi+plogning
E4 02-26 kl. 03:15-16:50 kombi+plogning+saltning bef. salt

dåligt salthinna lv. 331, delen E4-Bergeforsen 02-26 kl. 05:20-10:20 kombi+sandning, saltblandad sand
lv. 331, delen E4-Bergeforsen 02-26 kl. 15:05 och 16:50 plogning

lv. 331, delen Forsmon-Viksmon 02-26 kl. 11:40-20:45 plogning
rv. 87 02-26 kl. 10:35-13:30 kombi
rv. 90 okänd ej saltad väg

avfettade däcken på lastbilen

rv. 90 okänd ej saltad väg
rv. 87 02-26 kl. 10:35-13:30 kombi

dåligt normal lv. 331, delen E4-Bergeforsen 02-27 kl. 05:35-06:35 sandning, saltblandad sand
lv. 331, delen Forsmon-Viksjö 02-26 kl. 11:40-20:45 plogning

E4 02-27 kl. 02:15-06:30 saltning, befuktat salt
lv. 622 02-27 kl. 03:50-05:30 saltning, befuktat salt
lv. 622 02-27 kl. 12:30 plogning 

lv. 622 02-27 kl. 02:15-05:30 saltning, befuktat salt
lv. 622 02-27 kl. 12:10-12:30 plogning 
lv. 622 02-27 kl. 18:20-19:10 kombi

E14 02-27 kl. 00:45-05:45 saltning, befuktat salt

E14, delen Töva-Nacksta 02-27 kl. 00:45-05:45 saltning, befuktat salt
E14, delen Nacksta-Vindskär (Sundsvall) 02-27 kl. 14:30-16:30 saltning, befuktat salt

bra normal E4 02-27 kl. 17:05-19:55 saltning, befuktat salt+kombi
E4 02-26 kl. 08:00-11:00 kombi

rv. 90 02-26 kl. 08:30-15:00 kombi

bra normal rv. 90 02-27 kl. 10:20-14:30 plogning
rv. 90 okänd ej saltad väg
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Datum Tid Sträcka/plats Vägnummer Aktivitet Väder Lufttemp.     Väglag
Dag nummer klockan (oC)

2007-01-15 06 garage Granbo-korsn.83/616  616 trp snöfall – 2 oplogat
20 korsn.83/616-korsn. 83/50 (Bollnäs) 83 trp

korsn.83/50-korsn.50/620 50 trp
korsn.50/620-Edstuga 620 trp

07 Edstuga ensk. lastar
Edstuga-korsn. 50/620 620 trp
korsn. 50/620-Bollnäs 50 trp

08 Bollnäs-Karsjö=25 min 83 trp lätt snöfall – 2 packad snö

Karsjö-Ljusdal=16 min 83 trp

Ljusdal-Färila=8 min 84 trp

Färila-Färila såg 678 trp
09 Färila såg ensk. lossar

Färila såg-Färila 678 trp
10 Färila-Ljusdal=8 min 84 trp uppehåll – 3 packad snö, snömodd

Ljusdal-Karsjö=16 min 83 trp
Karsjö-Bollnäs=25 min 83 trp

Bollnäs-korsn. 50/620 50 trp
korsn. 50/620-Edstuga 620 trp

11 Edstuga ensk. lastar
Edstuga-korsn. 50/620 620 trp
korsn. 50/620-Bollnäs 50 trp

12 Bollnäs-Karsjö=25 min 83 trp uppehåll – 2 snömodd

Karsjö-Ljusdal=16 min 83 trp
Ljusdal-Färila=8 min 84 trp

Färila-Färila såg 678 trp
13 Färila såg ensk. lossar

Färila såg-Färila 678 trp
14 Färila-Ljusdal=8 min 84 trp uppehåll – 1 våt barmark

Ljusdal-Karsjö=16 min 83 trp
Karsjö-Bollnäs=25 min 83 trp

Bollnäs-korsn. 50/620 50 trp
korsn. 50/620-Edstuga 620 trp

16 Edstuga ensk. lastar
16 Edstuga ensk. skiftbyte

2007-01-23 05 garage Granbo-korsn.83/616 616 trp uppehåll – 17 packad snö
21 korsn.83/616-Bollnäs=8 min 83 trp

Bollnäs-Eriknäsbo=9 min 685 trp
06 Eriknäsbo ensk. lastar
07 Eriknäsbo-Bollnäs=9min 685 trp

Bollnäs-Karsjö=25 min 83 trp uppehåll – 16 is på asfalten
Karsjö-Skästra såg (Järvsö)=10 min 83 trp

08 Skästra såg (Järvsö) ensk. lossar
Skästra såg (Järvsö)-Karsjö=10 min 83 trp uppehåll – 14 is på asfalten

Karsjö-Bollnäs=25 min 83 trp
Bollnäs-Lenninge (norr lv. 595) 83 trp

10 Lenninge ensk. lastar uppehåll – 15
Lenninge-Bollnäs 83 trp

11 Bollnäs- Söderhamn=25 min 50 trp uppehåll – 14 is på asfalten
Söderhamn-korsn.E4/629=7 min E4 trp

korsn.E4/629-Vallvik=9 min 629,583,630 trp
12 Vallvik ensk. lossar uppehåll – 12

Vallvik-korsn.E4/629=9 min 629,583,630 trp
korsn.E4/629-Söderhamn=7 min E4 trp

Söderhamn-Bollnäs=25 min 50 trp uppehåll – 12 is på asfalten
Bollnäs-Lenninge 83 trp

14 Lenninge ensk. lastar uppehåll – 11
16 Lenninge ensk. skiftbyte

2007-02-26 05 garage Granbo-korsn.83/616 616 trp
22 korsn.83/616-Stråtjära=17 min 83 trp uppehåll – 3 saltat, bar väg

06 Stråtjära ensk. lastar
Stråtjära-Sibo=11 min 83 trp uppehåll – 3 saltat, bar väg

08 Sibo ensk. lossar
Sibo-Stråtjära=11 min 83 trp uppehåll – 3 saltat, bar väg

09 Stråtjära ensk. lastar
Stråtjära-Sibo=11 min 83 trp uppehåll – 3 saltat, bar väg

10 Sibo ensk. lossar
Sibo-Stråtjära=11 min 83 trp uppehåll – 2 saltat, bar väg

11 Stråtjära ensk. lastar
Stråtjära-Sibo=11 min 83 trp uppehåll – 2 saltat, bar väg

12 Sibo ensk. lossar
Sibo-Stråtjära=11 min 83 trp uppehåll – 1 saltat, bar väg

13 Stråtjära ensk. lastar
14 Stråtjära ensk. skiftbyte

VTI rapport 681



Bilaga 4
Sidan 6 (12)

Väggrepp Däckkänsla Åtgärder på däck
vägsträcka tidpunkt typ av åtgärd

Utförda vinterväghållningsåtgärder

halt hårda lv. 616 okänd ej saltad väg
rv 83 01-14 kl.18-20 kombi 
rv 50 okänd möjligen saltad väg
lv 620 okänd ej saltad väg

lv 620 okänd ej saltad väg
rv 50 okänd möjligen saltad väg

halt hårda rv 83 01-14 kl.17-21 kombi
rv 83 01-14 kl.21-22 plogning
rv 83 01-14 kl. 8-23:30 kombi
rv 83 01-15 kl. 03-08 plogning
rv 84 01-14 kl. 8-23:30 kombi
rv 84 01-15 kl. 03-08 plogning
lv 678 okänd ej saltad väg

lv 678 okänd ej saltad väg
skapligt normal rv 84 01-15 kl. 03-08 plogning

rv 83 01-15 kl. 03-08 plogning
rv 83 01-14 kl.17-21 kombi
rv 83 01-14 kl.21-22 plogning
rv 50 okänd möjligen saltad väg
lv 620 okänd ej saltad väg

lv 620 okänd ej saltad väg
rv 50 okänd möjligen saltad väg

skapligt normal rv 83 01-14 kl.17-21 kombi
rv 83 01-14 kl.21-22 plogning
rv 83 01-15 kl. 03-08 plogning
rv 84 01-15 kl. 03-08 plogning
lv 678 okänd ej saltad väg

lv 678 okänd ej saltad väg
bra normal rv 84 01-15 kl. 15:30-21:30 kombi

rv 83 01-15 kl. 15:30-21:30 kombi
rv 83 01-14 kl.17-21 kombi
rv 83 01-14 kl.21-22 plogning
rv 50 okänd möjligen saltad väg
lv 620 okänd ej saltad väg

halt hårda däck, men normal lv 616 okänd ej saltad väg
rv 83 01-22 kl. 04:10-12 plogning två ggr
lv 685 okänd ej saltad väg

lv 685 okänd ej saltad väg
halt hårda däck, men normal rv 83 01-22 kl. 13:30-14:10 plogning

rv 83 01-18 kl. 15:30-19 kombi

halt hårda däck, men normal rv 83 01-18 kl. 15:30-19 kombi
rv 83 01-22  kl. 07.40-08.25 plogning
rv 83 01-22 kl. 04:10-12:00 plogning två ggr

rv 83 01-22 kl. 04:10-12:00 plogning två ggr
halt normal rv 50 01-19 kl. 03-09:30 plogning två ggr

E4 01-19 kl. 05-07 kombi
lv. 629,583,630 01-19 kl. 06-07 kombi

lv. 629,583,630 01-19 kl. 06-07 kombi
E4 01-19 kl. 05-07 kombi

halt normal rv 50 01-19 kl. 03-09:30 plogning två ggr
rv 83 01-22 kl. 04:10-12:00 plogning två ggr

   Ingen sand så långt ögat ser i dag heller. 
   Det måste gå att sanda korsningar/rondeller.

lv 616 okänd ej saltad väg
bra normal rv 83 02-25 kl. 11-19 kombi två ggr

rv 83 02-26 kl. 04-12 kombi två ggr
hala, hinna på däck

bra normal rv 83 02-25 kl. 11-19 kombi två ggr
rv 83 02-26 kl. 04-12 kombi två ggr

bra normal rv 83 02-25 kl. 11-19 kombi två ggr
rv 83 02-26 kl. 04-12 kombi två ggr

hala, hinna på däck
bra normal rv 83 02-25 kl. 11-19 kombi två ggr

rv 83 02-26 kl. 04-12 kombi två ggr

bra normal rv 83 02-25 kl. 11-19 kombi två ggr
rv 83 02-26 kl. 04-12 kombi två ggr

hala, hinna på däck
bra normal rv 83 02-25 kl. 11-19 kombi två ggr

rv 83 02-26 kl. 04-12 kombi två ggr

bra normal rv 83 02-25 kl. 11-19 kombi två ggr
rv 83 02-26 kl. 04-12 kombi två ggr

hala, hinna på däck
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Datum Tid Sträcka/plats Vägnummer Aktivitet Väder Lufttemp.     Väglag
Dag nummer klockan (oC)

2007-02-28 05 garage Granbo-korsn.83/616 616 trp
23 korsn.83/616-Bollnäs=9 min 83 trp

Bollnäs-Söderhamn=25 min 50 trp uppehåll –4 saltat, kladdigt
Söderhamn-korsn.E4/629=7 min E4 trp

korsn.E4/629-Vallvik=9 min 629,583,630 trp

06 Vallvik ensk. lossar uppehåll –4
07 Vallvik-korsn.E4/629=9 min 629,583,630 trp

korsn.E4/629-korsn. 83/E4 (Tönnebro)=10 min E4 trp uppehåll –3 saltat, kladdigt

korsn. 83/E4 (Tönnebro)-Stråtjära=8 min 83 trp

08 Stråtjära ensk. lastar
Stråtjära-korsn. 83/E4 (Tönnebro)=8 min 83 trp uppehåll –3 saltat, kladdigt

korsn. 83/E4 (Tönnebro)-korsn.E4/629=10 min E4 trp

korsn.E4/629-Vallvik=9 min 629,583,630 trp

10 Vallvik ensk. lossar
11 Vallvik-korsn.E4/629=9 min 629,583,630 trp

korsn.E4/629-korsn. 83/E4 (Tönnebro)=10 min E4 trp uppehåll –3 saltat, kladdigt

korsn. 83/E4 (Tönnebro)-Stråtjära=8 min 83 trp

12 Stråtjära ensk. lastar
13 Stråtjära-Bollnäs=24 min 83 trp uppehåll –2 saltat, kladdigt

Bollnäs-Karsjö=25 min 83 trp

Karsjö-Ljusdal=16 min 83 trp
Ljusdal-Färila=8 min 84 trp

Färila-Färila såg 678 trp
14 Färila såg ensk. lossar

Färila såg-Färila 678 trp
15 Färila-Ljusdal=8 min 84 trp uppehåll –2 saltat, kladdigt

Ljusdal-Karsjö=16 min 83 trp
Karsjö-Bollnäs=25 min 83 trp

Bollnäs-korsn.83/616= 9min 83 trp

korsn.83/616-garage Granbo 616 trp
16 garage Granbo ensk. skiftbyte

2007-03-01 05 garage Granbo-korsn.83/616 616 trp
24 korsn.83/616-korsn. 83/E4 (Tönnebro)=24 min 83 trp lätt snöfall –2 moddigt

korsn. 83/E4 (Tönnebro)-korsn.E4/629=10 min E4 trp
korsn.E4/629-Vallvik=9 min 629,583,630 trp

06 Vallvik ensk. lossar lätt snöfall –2
07 Vallvik-korsn.E4/629=9 min 629,583,630 trp

korsn.E4/629-Söderhamn=7 min E4 trp
Söderhamn-Fromskroken=18 min 50 trp lätt snöfall –1 moddigt

Fromskroken-Bollnäs=7 min 50 trp
Bollnäs-Kilafors=13 min 83 trp

08 Kilafors ensk. lastar
09 Kilafors-Bollnäs=13 min 83 trp uppehåll –1 moddigt

Bollnäs-Karsjö=25 min 83 trp
Karsjö-Ljusdal=16 min 83 trp
Ljusdal-Färila=8 min 84 trp

Färila-Färila såg 678 trp
11 Färila såg ensk. lossar –1

Färila såg-Färila 678 trp
12 Färila-Ljusdal=8 min 84 trp uppehåll –1 moddigt

Ljusdal-Karsjö=16 min 83 trp
Karsjö-Bollnäs=25 min 83 trp

Bollnäs-Kilafors=13 min 83 trp
14 Kilafors ensk. lastar uppehåll 0
15 Kilafors ensk. skiftbyte
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Väggrepp Däckkänsla Åtgärder på däck
vägsträcka tidpunkt typ av åtgärd

Utförda vinterväghållningsåtgärder

lv 616 okänd ej saltad väg
rv 83 02-27 kl. 04-07 saltning
rv 83 02-28 kl. 02:30-06:30 kombi

bra normal rv 50 02-28 kl. 03:30-04:40 saltning
E4 02-27 kl. 04-07 saltning
E4 02-28 kl. 03:30-06:30 saltning

lv. 629,583,630 02-27 kl. 04-07 saltning
lv. 629,583,630 02-28 kl. 05-06 saltning

lv. 629,583,630 02-27 kl. 04-07 saltning
lv. 629,583,630 02-28 kl. 05-06 saltning

bra normal E4 02-27 kl. 04-07 saltning
E4 02-28 kl. 03:30-06:30 saltning

rv 83 02-27 kl. 04-07 saltning
rv 83 02-28 kl. 02:30-06:30 kombi

bra normal rv 83 02-27 kl. 04-07 saltning
rv 83 02-28 kl. 02:30-06:30 kombi
E4 02-27 kl. 04-07 saltning
E4 02-28 kl. 03:30-06:30 saltning

lv. 629,583,630 02-27 kl. 04-07 saltning
lv. 629,583,630 02-28 kl. 05-06 saltning

lv. 629,583,630 02-27 kl. 04-07 saltning
lv. 629,583,630 02-28 kl. 05-06 saltning

bra normal E4 02-27 kl. 04-07 saltning
E4 02-28 kl. 03:30-06:30 saltning

rv 83 02-27 kl. 04-07 saltning
rv 83 02-28 kl. 02:30-06:30 kombi

bra normal rv 83 02-27 kl. 04-07 saltning
rv 83 02-28 kl. 02:30-06:30 kombi
rv 83 02-27 kl. 04-07 saltning
rv 83 02-28 kl. 04-06 saltning
rv 83 02-28 kl. 04:30-11 kombi
rv 84 02-28 kl. 04:30-11 kombi
lv 678 okänd ej saltad väg

lv 678 okänd ej saltad väg
bra normal rv 84 02-28 kl. 19-21:30 saltning

rv 83 02-28 kl. 19-21:30 saltning
rv 83 02-27 kl. 04-07 saltning
rv 83 02-28 kl. 04-06 saltning
rv 83 02-27 kl. 04-07 saltning
rv 83 02-28 kl. 02:30-06:30 kombi
lv 616 okänd ej saltad väg

lv 616 okänd ej saltad väg
slirigt skaplig rv 83 03-01 kl. 06-09 saltning

E4 03-01 kl. 06-09 saltning
lv 629,583,630 02-28 kl. 20:30-21:00 saltning

lv 629,583,630 02-28 kl. 20:30-21:00 saltning
E4 03-01 kl. 06-09 saltning

slirigt skaplig rv 50 03-01 kl. 06:30-08:30 kombi
rv 50 03-01 kl. 07:10-08:30 kombi, två gånger
rv 83 03-01 kl. 06-09 saltning

slirigt skaplig rv 83 03-01 kl. 06-09 saltning
rv 83 03-01 kl. 06-10 kombi
rv 83 03-01 kl. 06-09:30 kombi
rv 84 03-01 kl. 06-09:30 kombi
lv 678 okänd ej saltad väg

lv 678 okänd ej saltad väg
slirigt skaplig rv 84 03-01 kl. 06-09:30 kombi

rv 83 03-01 kl. 06-09:30 kombi
rv 83 03-01 kl. 06-10 kombi
rv 83 03-01 kl. 06-09 saltning
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Datum Tid Sträcka/plats Vägnummer Aktivitet Väder Lufttemp.     Väglag
Dag nummer klockan (oC)

2007-01-31 15 garage Granbo-korsn.83/616 616 trp uppehåll –5 packad snö och is
25 korsn.83/616-korsn.83/685=8 min 83 trp

korsn.83/685-Gäddvik=11 min 685 trp uppehåll –5 packad snö och is
16 Gäddvik ensk. lastar

Gäddvik-korsn.83/685=11 min 685 trp uppehåll –5 packad snö och is
17 korsn.83/685-Karsjö=25 min 83 trp uppehåll –5 våt barmark

Karsjö-Ljusdal=16 min 83 trp uppehåll –5 våt barmark
Ljusdal-Färila=8 min 84 trp uppehåll –5 våt barmark

Färila-Färila såg 678 trp
19 Färila såg ensk. lossar

Färila såg-Färila 678 trp
20 Färila-Ljusdal=8 min 84 trp uppehåll –5 våt barmark

Ljusdal-Karsjö=16 min 83 trp uppehåll –5 våt barmark
Karsjö-korsn.83/685=25 min 83 trp uppehåll –5 våt barmark

korsn.83/685-Gäddvik=11 min 685 trp uppehåll –2 packad snö och is
21 Gäddvik ensk. lastar

Gäddvik-korsn.83/685=11 min 685 trp uppehåll –2 packad snö och is
korsn.83/685-korsn. 83/50 83 trp

22 korsn. 83/50-Söderala=22 min 50 trp uppehåll –2 våt barmark
Söderala-Ljusne=10 min 633 trp

Ljusne-Vallvik 583,630 trp
23 Vallvik ensk. lossar

Vallvik-Ljusne 583,630 trp
Ljusne-Söderala=10 min 633 trp

24 Söderala-korsn. 83/50=22 min 50 trp uppehåll –2 våt barmark
korsn. 83/50-korsn.83/613 83 trp

korsn.83/613-lastplats= 10 min 613 trp uppehåll –2 packad snö och is
01 lastplats vid lv 613 ensk. lastar

lastplats vid lv 613-garaget= 15 min 613,614,617,616 trp uppehåll –2 packad snö och is
03 garaget ensk. slut för dagen

2007-02-02 15 garage Granbo-korsn.83/616 616 trp regn +2 is
26 korsn.83/616-Arbrå=20 min 83 trp regn +2 våt barmark

16 Arbrå ensk. lastar
Arbrå-korsn. 83/50=10 min 83 trp regn +2 våt barmark

17 korsn. 83/50-Söderala=22 min 50 trp regn +2 våt barmark
Söderala-Ljusne=10 min 633 trp regn +3 is

Ljusne-Vallvik 583,630 trp våt barmark
18 Vallvik ensk. lossar

Vallvik-Ljusne 583,630 trp regn 0 våt barmark
Ljusne-Söderala=10 min 633 trp blankis

Söderala-korsn. 83/50=22 min 50 trp
korsn. 83/50-korsn. 83/50 83 trp

korsn. 83/50-korsn. 50/620 50 trp
korsn. 50/620-Edstuga 620 trp regn 0 is

20 Edstuga ensk. lastar
Edstuga-korsn. 50/620 620 trp regn 0 is

korsn. 50/620-korsn. 83/50 50 trp
korsn. 83/50-korsn. 83/50 83 trp

korsn. 83/50-Söderala=22 min 50 trp uppehåll –2 våt barmark
Söderala-Ljusne=10 min 633 trp uppehåll –2 is

Ljusne-Vallvik 583,630 trp
21 Vallvik ensk. lossar

Vallvik-Ljusne 583,630 trp
Ljusne-Söderala=10 min 633 trp
Söderala-Mohed=8 min 50 trp

Mohed-Segersta=14 min 621 trp uppehåll –2 is
Segersta-Kilafors=7min 621 trp

Kilafors-korsn. 83/616 83 trp

korsn. 83/616-garaget 616 trp uppehåll –2 is
23 garaget ensk. slut för dagen

2007-01-16 04 garaget-korsn. 348/1035 (Bredbyn) 1035 trp snöblandat regn +2 pudersnö ovanpå packad snö 
27 korsn. 348/1035-Kubbe 348 trp

Kubbe-Fällkäl (strax NO korsn. 1041/1050)=21 min 1039,1041 trp
05 Fällkäl ensk. lastar
06 Fällkäl-Gottne=39 min 1041,1039,1033 trp

Gottne 1033 stopp regn 0 packad snö och is, halka
Gottne-Moliden=9 min 1033,930 trp uppehåll +2 packad snö och is

Moliden-Överhörnäs=10 min 348 trp uppehåll +2 packad snö och is
10 Överhörnäs-Örnsköldsvik-länsgräns Y/AC=34 min E4 trp

länsgräns Y/AC-Umeå=42 min E4 trp
12 Umeå ensk. lossar

Umeå-länsgräns Y/AC=42 min E4 trp
länsgräns Y/AC-Örnsköldsvik-Överhörnäs=34 min E4 trp

14 Överhörnäs-korsn. 348/1035 (Bredbyn)=28 min 348 trp uppehåll +3 packad snö, sandat 
korsn. 348/1035 (Bredbyn)-garaget 1035 trp

15 garaget ensk. slut för dagen
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Väggrepp Däckkänsla Åtgärder på däck
vägsträcka tidpunkt typ av åtgärd

Utförda vinterväghållningsåtgärder

bra lv 616 okänd ej saltad väg
rv 83 01-31 kl. 03-07 saltning

bra lv 685 okänd ej saltad väg

bra lv 685 okänd ej saltad väg
bra rv 83 01-31 kl. 02-05 saltning
bra rv 83 01-31 kl. 05-09 kombi
bra rv 84 01-31 kl. 05-09 kombi

lv 678 okänd ej saltad väg

lv 678 okänd ej saltad väg
bra rv 84 01-31 kl. 05-09 kombi
bra rv 83 01-31 kl. 05-09 kombi
bra rv 83 01-31 kl. 02-05 saltning

rv 83 01-31 kl. 19-21 saltning
dåligt hala lv 685 okänd ej saltad väg

dåligt hala lv 685 okänd ej saltad väg
rv 83 01-31 kl. 19-21 saltning

bra rv 50 01-31 kl. 03-05:30 saltning
lv. 633 okänd möjligen saltad väg

lv. 583,630 01-31 kl. 04-04:30 saltning

lv. 633,583,630 01-31 kl. 04-04:30 saltning
lv. 633 okänd möjligen saltad väg

bra rv 50 01-31 kl. 03-05:30 saltning
rv 83 01-31 kl. 19-21 saltning

dåligt hala, hårda lv. 613 okänd ej saltad väg

dåligt hala lv. 613,614,617,616 okänd ej saltade vägar

dåligt lv 616 okänd ej saltad väg
bra rv 83 02-02 kl. 05:30-06:30 saltning

bra rv 83 02-02 kl. 05:30-06:30 saltning
bra rv 50 02-02 kl. 08-09:30 saltning

dåligt hala lv. 633 okänd möjligen saltad väg
lv. 583,630 02-02 kl. 11-11:30 saltning

lv. 583,630 02-02 kl. 11-11:30 saltning
dåligt hala lv. 633 okänd möjligen saltad väg

rv 50 02-02 kl. 08-09:30 saltning
rv 83 02-02 kl. 05:30-06:30 saltning
rv 83 02-02 kl. 18:10-21:35 saltning
rv 50 okänd möjligen saltad väg

dåligt hala lv 620 okänd ej saltad väg

dåligt hala lv 620 okänd ej saltad väg
rv 50 okänd möjligen saltad väg
rv 83 02-02 kl. 05:30-06:30 saltning
rv 83 02-02 kl. 18:10-21:35 saltning

bra rv 50 02-02 kl. 08-09:30 saltning
bra lv. 633 okänd möjligen saltad väg

lv. 583,630 02-02 kl. 20-20:30 saltning

lv. 583,630 02-02 kl. 20-20:30 saltning
lv. 633 okänd möjligen saltad väg
rv 50 02-02 kl. 08-09:30 saltning
rv 50 02-02 kl. 21-22:30 saltning

bra lv 621 okänd ej saltad väg
lv 621 02-02 kl. 17:40-18:40 plogning
lv 621 02-02 kl. 21:30-22:00 sandning
rv 83 02-02 kl. 08-11:10 saltning
rv 83 02-02 kl. 18:30-21:10 kombi

bra lv 616 okänd ej saltad väg

bra dålig sprutar avfettning på däcken lv. 1035 01-16 kl. 07:20 plogning, sandning
lv. 348 01-16 kl. 04:35-10:00+15:30-17:00 sandning

lv. 1039,1041 01-16 kl. 04:30-16:00 sandning

lv. 1041,1039,1033 01-16 kl. 04:30-16:00 sandning
dåligt normal lv. 1033 01-16 kl. 07:30-17:10 plogning, sandning
dåligt normal lv. 1033,930 01-16 kl. 07:30-17:10 plogning, sandning
dåligt normal lv. 348 01-16 kl. 04:35-10:00+15:30-17:00 sandning

E4 01-16 kl. 03:05-07:00 kombi
E4 01-16 kl. 02:45-04:07 kombi

E4 01-16 kl. 02:45-04:07 kombi
E4 01-16 kl. 03:05-07:00 kombi

bra normal lv. 348 01-16 kl. 04:35-10:00+15:30-17:00 sandning
lv. 1035 01-16 kl. 07:20 plogning, sandning
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Datum Tid Sträcka/plats Vägnummer Aktivitet Väder Lufttemp.     Väglag
Dag nummer klockan (oC)

2007-01-17 04 garaget-korsn. 348/1035 (Bredbyn) 1035 trp uppehåll –3 pudersnö ovanpå packad snö 
28 korsn. 348/1035-Kubbe 348 trp

Kubbe-Fällkäl=21 min 1039,1041 trp
05 Fällkäl ensk. lastar
06 Fällkäl-Gottne-Moliden=48 min 1041,1039,1033,930 trp uppehåll –2 packad snö 

Moliden-Överhörnäs=10 min 348 trp
07 Överhörnäs-Örnsköldsvik-länsgräns Y/AC=34 min E4 trp uppehåll –3 våt barmark med inslag av modd

länsgräns Y/AC-Umeå=42 min E4 trp
09 Umeå ensk. lossar

Umeå-länsgräns Y/AC=42 min E4 trp
länsgräns Y/AC-Örnsköldsvik-Överhörnäs=34 min E4 trp

11 Överhörnäs-korsn. 348/1035 (Bredbyn)=28 min 348 trp uppehåll –3 packad snö 
korsn. 348/1035 (Bredbyn)-garaget 1035 trp

14 garaget ensk. slut för dagen

2007-02-02 06 garaget (Byvallen, ca 4 km Ö Sveg)-korsn. 45/84 (Sveg) 45 trp uppehåll –5 packad snö 
29 korsn. 45/84 (Sveg)-korsn. 84/502 (Linsell)=20 min 84 trp

korsn. 84/502 (Linsell)-Dravagen=18 min 502 trp uppehåll –7 packad snö 
07 Dravagen ensk. lastar

07.30 Dravagen-korsn. 84/502 (Linsell)=18 min 502 trp uppehåll –7 packad snö 
korsn. 84/502 (Linsell)-korsn.45/84 (Sveg)=20 min 84 trp

korsn.45/84-korsn.45/310 (Västbacka)=39 min 45 trp
korsn.45/310 (Västbacka)-korsn. 45/296 (Orsa)=41 min 45 trp

korsn. 45/296 (Orsa)-Mora=11 min 45 trp uppehåll –1 våt barmark med inslag av snömodd
Mora-Lomsmyren 45, 26 trp uppehåll –1 våt barmark med inslag av snömodd

11 Lomsmyren (NV Vinäs) ensk. lossar
12 Lomsmyren-Mora 45, 26 trp uppehåll +1 våt barmark med inslag av snömodd

Mora-korsn.45/296 (Orsa)=11 min 45 trp uppehåll +1 våt barmark med inslag av snömodd
korsn.45/296 (Orsa)-korsn.45/310 (Västbacka)=41 min 45 trp uppehåll –3 packad snö 

korsn.45/310-garaget (Byvallen) =37 min 45 trp uppehåll –3 packad snö 
14 garaget (Byvallen) ensk. skiftbyte

2007-02-06 15 garaget (Byvallen)-korsn. 45/84 (Sveg) 45 trp uppehåll –14 packad snö
30 korsn. 45/84 (Sveg)-Hede=49 min 84 trp uppehåll –14 packad snö

16 utanför Hede ensk. lastar
Hede-Hedeviken (korsn. 84/315) 84 trp

17 Hedeviken (korsn. 84/315)-Utanbergsvallarna=28 min 315 trp uppehåll –17 packad snö och is
Utanbergsvallarna-Rätan=14 min 315 trp

Rätan-korsn. 315/83=56 min 315 trp
korsn. 315/83-Östavall 83 trp

19 Östavall ensk. lossar
21.30 Östavall-korsn. 83/315 83 trp

korsn. 83/315-Rätan=56 min 315 trp uppehåll –23 packad snö och is
Rätan-Utanbergsvallarna=14 min 315 trp

Utanbergsvallarna-Hedeviken (korsn. 84/315)28 min 315 trp
22 Hedeviken-Ransjö (N korsn. 84/502)=18 min 84 trp uppehåll –22 packad snö och is
23 Ransjö ensk. lastar

Ransjö-korsn.45/84 (Sveg)=23 min 84 trp uppehåll –14 packad snö och is
korsn.45/84 (Sveg)-garaget (Byvallen) 45 trp

24 garaget (Byvallen) ensk. slut för dagen

2007-02-07 15 garaget (Byvallen)-korsn. 45/504 (Sveg) 45 trp uppehåll –14 packad snö
31 korsn. 45/504 (Sveg)-Lillhärdal=31 min 504 trp uppehåll –14 packad snö

17 uanför Lillhärdal ensk. lastar
Lillhärdal-länsgräns Z/W (Olingskog)=33 min 504 trp

länsgräns Z/W (Olingskog)-Rot (N Älvdalen)=51 min 1029 trp
18 Rot-korsn. 70/1001 (Mora)=25 min 70 trp snöfall –14 packad snö

korsn. 70/1001 (Mora)-Mora 70 trp
19 Mora ensk. lossar

Mora-korsn. 70/1001 (Mora) 70 trp
korsn. 70/1001 (Mora)-Rot=25 min 70 trp

20 Rot-länsgräns Z/W=51 min 1029 trp snöfall –13 packad snö
länsgräns Z/W-Lillhärdal=33 min 504 trp snöfall –13 pudersnö på packad snö

23 utanför Lillhärdal ensk. lastar
Lillhärdal-länsgräns Z/W (Olingskog)=33 min 504 trp

länsgräns Z/W (Olingskog)-Rot (N Älvdalen)=51 min 1029 trp
01 Rot-korsn. 70/1001 (Mora)=25 min 70 trp snöfall –12 pudersnö på packad snö

korsn. 70/1001 (Mora)-Mora 70 trp
02 Mora ensk. lossar

Mora-korsn.45/296 (Orsa)=11 min 45 trp
korsn.45/296 (Orsa)-korsn.45/310 (Västbacka)=41 min 45 trp snöfall –12 pudersnö på packad snö

korsn.45/310-garaget (Byvallen) =37 min 45 trp
05 garaget (Byvallen) ensk. slut för dagen

2007-02-15 05 garaget (Byvallen)-korsn. 45/X719=25 min 45 trp uppehåll –12 packad snö och is
32 06 korsn. 45/X719-Fågelsjö 719 trp

Fågelsjö ensk. lastar
Fågelsjö-Los=31 min 719 trp

07 Los 296 trp
Los-Korskrogen=32 min 310 trp uppehåll –10 packad snö och is

08 Korskrogen-Ljusdal=14 min 84 trp uppehåll –8 torr barmark
13 Ljusdal ensk. lossar

Ljusdal-Korskrogen=14 min 84 trp uppehåll –8 torr barmark
Korskrogen-Los=32 min 310 trp uppehåll –8 pudersnö på packad snö och is

14 Los ensk. skiftbyte
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dåligt hårda, hala lv. 1035 01-16 kl. 07:20 plogning, sandning
lv. 348 01-16 kl. 04:35-10:00+15:30-17:00 sandning

lv. 1039,1041 01-17 kl. 09:30-15:00 plogning, underbett

bra normal lv. 1041,1039,1033,930 01-16 kl. 07:30-17:00 plogning, sandning
lv. 348 01-16 kl. 04:35-10:00+15:30-17:00 sandning

bra normal E4 01-16 kl. 03:05-07.00 kombi
E4 01-16 kl. 11:50-12:45 saltning

E4 01-16 kl. 11:50-12:45 saltning
E4 01-16 kl. 03:05-07.00 kombi

bra normal lv. 348 01-16 kl. 04:35-10:00+15:30-17:00 sandning
lv. 1035 01-16 kl. 07:20 plogning, sandning

bra normal rv 45 okänd ej saltad väg
rv 84 02-02  kl. 09:20 - 16:00 sandning

bra normal lv 502 02-02  kl. 09:20 - 13:20 sandning

bra normal lv 502 02-02  kl. 09:20 - 13:20 sandning
rv 84 02-02  kl. 09:20 - 16:00 sandning
rv 45 okänd ej saltad väg
rv 45 01-31 kl. 07:30 start sandning

bra normal rv 45 02-02 kl. 04:00 start saltning
bra normal rv 45, 26 02-02 kl. 04:00 start saltning

bra normal rv 45, 26 02-02 kl. 04:00 start saltning
bra normal rv 45 02-02 kl. 04:00 start saltning
bra normal rv 45 01-31 kl. 07:30 start sandning
bra normal rv 45 okänd ej saltad väg

bra rv 45 02-06  kl. 07:00-12:15 plogning
bra rv 84 02-06  kl. 05:00-11:30 plogning

rv 84 02-06  kl. 05:00-11:30 plogning
dåligt hårda, hala, kallhalka lv 315 02-06  kl. 19:00-20:00 sandning

lv 315 okänd ej saltad väg
lv 315 02-06 kl. 06:30-11:30 plogning
rv 83 okänd ej saltad väg

rv 83 okänd ej saltad väg
dåligt hårda, hala, kallhalka lv 315 02-06 kl. 06:30-11:30 plogning

lv 315 okänd ej saltad väg
lv 315 02-06  kl. 19:00-20:00 sandning

dåligt hårda, hala, kallhalka rv 84 okänd ej saltad väg

dåligt hårda, hala, kallhalka rv 84 okänd ej saltad väg
rv 45 02-06  kl. 07:00-12:15 plogning

dåligt normal, kallhalka rv 45 02-06  kl. 07:00-12:15 plogning
dåligt normal, kallhalka lv 504 okänd ej saltad väg

lv 504 02-07 kl. 16:00-21:00 plogning
lv 1029 02-06 kl. 05:00 start plogning

bra normal rv 70 02-06 kl. 05:10 start plogning
rv 70 02-05 kl. 12:55 start saltning

rv 70 02-05 kl. 12:55 start saltning
rv 70 02-06 kl. 05:10 start plogning

dåligt normal, kallhalka lv 1029 02-06 kl. 05:00 start plogning
dåligt normal, kallhalka lv 504 02-07 kl. 16:00-21:00 plogning

lv 504 02-07 kl. 16:00-21:00 plogning
lv 1029 02-06 kl. 05:00 start plogning

bra normal rv 70 02-06 kl. 05:10 start plogning
rv 70 02-05 kl. 12:55 start saltning

rv 45 02-05 kl. 12:55 start saltning
bra normal rv 45 02-06 kl. 03:00 start plogning

rv 45 okänd ej saltad väg

skapligt/dåligt hala/mycket hala rv 45 02-15 kl. 07:00-14:00 plogning
lv 719 02-15 kl. 09:40-13 plogning

lv 719 02-15 kl. 09:40-13 plogning
lv 296 okänd ej saltad väg

dåligt mycket hala lv 310 02-14 isrivning
lv 310 02-15 kl. 09-11:30 plogning + sandning

bra bra rv 84 02-15 kl. 04-08 kombi

bra bra rv 84 02-15 kl. 04-08 kombi
mycket dåligt lv 310 02-14 isrivning

lv 310 02-15 kl. 09-11:30 plogning + sandning
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2007-02-16 05 garaget (Byvallen)-korsn. 45/310(Västbacka)=39 min 45 trp uppehåll –15 packad snö och is
33 06 korsn.45/310 (Västbacka)-korsn. 45/296 (Orsa)=41 min 45 trp uppehåll –15 packad snö och is

korsn. 45/296 (Orsa)-Mora=11 min 45 trp uppehåll –10 nästan barmark
07 Mora ensk. lossar

Mora-korsn.45/296 (Orsa)=11 min 45 trp uppehåll –10 nästan barmark
korsn.45/296 (Orsa)-korsn.45/310 (Västbacka)=41 min 45 trp

09 korsn. 45/310-korsn. 45/84 (Sveg)=52 min 45 trp snöfall –9 pudersnö på packad snö och is
10 Sveg-Hedeviken=40 min 84 trp snöfall –9 pudersnö på packad snö och is

Hedeviken-Vemdalen=10 min 315 trp snöfall –7 pudersnö på packad snö och is
11 Vemdalen ensk. lastar

Vemdalen-Hedeviken=10 min 315 trp uppehåll –7 pudersnö på packad snö och is
12 Hedeviken-korsn. 45/84 (Sveg)=40 min 84 trp uppehåll –7 pudersnö på packad snö och is

Sveg-garaget (Byvallen) 45 trp
13 garaget (Byvallen) ensk. skiftbyte

2007-02-19 13 garaget (Byvallen)-korsn. 45/84 (Sveg) 45 trp uppehåll –4 is och snömodd
34 korsn. 45/84 (Sveg)-Hede=49 min 84 trp uppehåll –3 is, ej polerad 

14 Hede-Lossen=29 min 84 trp uppehåll –3 is, ej polerad 
15 Lossen ensk. lastar uppehåll –4 packad snö och is

Lossen-Hede=29 min 84 trp uppehåll –4 is, glansig
16 Hede-korsn. 45/84 (Sveg)=49 min 84 trp uppehåll –4 is, glansig

Sveg 45 trp
Sveg-Lillhärdal=31 min 504 trp uppehåll –4 packad snö och is

17 Lillhärdal-länsgräns Z/W=40 min 573 trp uppehåll –4 packad snö och is
länsgräns Z/W-Särna=28 min 1061 trp

18 Särna 70 trp uppehåll –4 packad snö
Särna-Sälen=58 min 311 trp uppehåll –4 packad snö och is

Sälen-Transtrand=10 min 71 trp
Transtrand ensk. lossar

Transtrand-Evertsberg=43 min 1024 trp uppehåll –4 packad snö och is
20 Evertsberg-Älvdalen=12 min 1024 trp uppehåll –4 packad snö och is

Älvdalen 70 trp
Älvdalen-länsgränsen W/Z (Olingskog)=57 min W1029 trp uppehåll –5 packad snö

21 länsgränsen W/Z-korsn. 504/45 (Sveg)=58 min Z504 trp uppehåll –5 packad snö
korsn. 45/84 (Sveg)-garaget (Byvallen) 45 trp uppehåll –5 is

22 garaget (Byvallen) ensk. slut för dagen

2007-02-20 15 garaget (Byvallen)-korsn. 45/84 (Sveg) 45 trp uppehåll –2 is, något blöt
35 korsn. 45/84 (Sveg)-Hede=49 min 84 trp uppehåll –2 is, något blöt

16 Hede-Lossen=29 min 84 trp uppehåll –2 is, något blöt
17 Lossen ensk. lastar uppehåll –2 packad snö

Lossen-Hede=29 min 84 trp uppehåll –3 is som frusit på
18 Hede-korsn. 45/84 (Sveg)=49 min 84 trp uppehåll –3 is som frusit på

Sveg 45 uppehåll –3 is, skridskois
19 Sveg-Kårböle=35 min 84 trp uppehåll –3 rent isföre

Kårböle-Korskrogen=24 min 84 trp
Korskrogen-Ljusdal=12 min 84 trp uppehåll –3 barmark

21 Ljusdal ensk. lossar
Ljusdal-Korskrogen=12 min 84 trp uppehåll –3 barmark

Korskrogen-Kårböle=24 min 84 trp
Kårböle-korsn. 84/45 (Älvros)=24min 84 trp uppehåll –5 packad snö och is

23 Älvros ensk. lastar

2007-02-21 18 garaget (Byvallen)-korsn. 45/84 (Sveg) 45 trp
36 korsn. 45/84 (Sveg)-Hedeviken=40 min 84 trp snöfall –3 is och snömodd

Hedeviken-Vemdalen=10 min 315 trp snöfall –3 is och snömodd
19 Vemdalen ensk. lastar

Vemdalen-Hedeviken=10 min 315 trp snöfall –3 is och snömodd
Hedeviken-korsn. 45/84 (Sveg)=40 min 84 trp snöfall –3 is och snömodd

korsn.45/84-korsn.45/310 (Västbacka)=39 min 45 trp snöfall –3 is och snömodd
korsn.45/310 (Västbacka)-korsn. 45/296 (Orsa)=41 min 45 trp uppehåll –5 is och snömodd

22 Orsa ensk. lossar
Korsn. 45/296 (Orsa)-korsn. 45/310 (Västbacka)=41 min 45 trp uppehåll –5 is och snömodd

korsn.45/310 (Västbacka)-garaget (Byvallen)=37 min 45 trp uppehåll –6 is och snömodd
01 garaget (Byvallen) ensk. slut för dagen
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Utförda vinterväghållningsåtgärder

dåligt hårda, glasering rv 45 02-15 kl. 07:00-14:00 plogning
dåligt hårda, glasering rv 45 02-14 kl. 17:40 start plogning

skapligt hårda, glasering rv 45 02-15 kl. 15:15 start saltning

skapligt hårda, glasering rv 45 02-15 kl. 15:15 start saltning
rv 45 02-14 kl. 17:40 start plogning

dåligt hårda, glasering rv 45 okänd ej saltad väg
dåligt hårda, glasering rv 84 okänd ej saltad väg
dåligt hårda, glasering lv 315 okänd ej saltad väg

dåligt hårda, glasering lv 315 okänd ej saltad väg
dåligt hårda, glasering rv 84 okänd ej saltad väg

rv 45 okänd ej saltad väg

bra bra rv 45 02-19 kl. 16:40-21:20 plogning
bra ganska bra rv 84 02-19 kl. 05:15-13:30 plogning
bra ganska bra rv 84 02-19 kl. 17:15-20:15 sandning
bra bra

skapligt biter ej på driv och släp rv 84 02-19 kl. 17:15-20:15 sandning
skapligt biter ej på driv och släp rv 84 02-19 kl. 05:15-13:30 plogning

rv 45 02-19 kl. 06:10-08:00 plogning
skapligt drar bra på driv lv. 504 okänd ej saltad väg
skapligt drar bra på driv lv. 573 okänd ej saltad väg

lv 1061 02-17 kl. 10:00 start plogning
bra bra rv 70 02-17 kl. 08:55 start plogning
bra bra lv. 311 02-17 kl. 08:35 saltning

rv. 71 02-18 kl. 18:00 saltning

blandat: snö/salt/sand slirigt lv. 1024 02-17 kl. 13:00 plogning, sandning
blandat: snö/salt/sand slirigt lv 1024 02-18 kl. 14:00 start plogning

rv 70 02-17 kl. 04:00 start sandning
bra dålig på släp lv 1029 02-18 kl. 16:20 start plogning
bra dålig på släp lv Z504 okänd ej saltad väg

dåligt hårda som hockeypuckar rv. 45 02-19 kl. 16:40-21:20 plogning

dåligt hinna på däcken rv 45 02-20 kl. 02:15-09:20 plogning
dåligt hinna på däcken rv 84 02-20 kl. 02:30-11:15 plogning
dåligt hinna på däcken rv 84 02-20 kl. 02:30-08:30 plogning
dåligt hinna på däcken
dåligt som glaserade rv 84 02-20 kl. 02:30-08:30 plogning
dåligt som glaserade rv 84 02-20 kl. 02:30-11:15 plogning

mycket dåligt som sommardäck rv 45 02-20 kl. 11:20-13:00 sandning
nästan inget fäste alls rv 84 02-20 kl. 11:00-13:30 sandning

rv 84 02-20 kl. 10-14 plogning + isrivning + sandning
bra rv 84 02-20 kl. 00:30-06 plogning

rv 84 02-20 kl. 08-11:30 kombi

bra rv 84 02-20 kl. 00:30-06 plogning
rv 84 02-20 kl. 08-11:30 kombi
rv 84 02-20 kl. 10-14 plogning + isrivning + sandning

bra hinnan tycks vara borta rv 84 02-20 kl. 11:00-13:30 sandning

rv 45 02-20 kl. 02:15-09:20 plogning
dåligt hårda som hockeypuckar rv 84 02-20 kl. 02:30-11:15 plogning
dåligt dålig utom på driv lv 315 okänd ej saltad väg

dåligt dålig utom på driv lv 315 okänd ej saltad väg
dåligt dålig utom på driv rv 84 02-20 kl. 02:30-11:15 plogning

mycket dåligt rv 45 okänd ej saltad väg
mycket dåligt rv 45 02-19 kl. 23:30 start plogning

rv 45 02-22 kl. 00:25 start sandning+plogning

ganska bra 02-19 kl. 23:30 start plogning
rv 45 02-22 kl. 00:25 start sandning+plogning

bra bra rv 45 okänd ej saltad väg
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Datum Tid Sträcka/plats Vägnummer Aktivitet Väder Lufttemp.     Väglag
Dag nummer klockan (oC)

2007-02-13 04 garaget (Krokträsk)-korsn. 768/356=16 min 768 trp lätt snöfall –10
37 korsn. 768/356-Niemisel=12 min 356 trp

Niemisel-Hundsjö (ca 15 km SV Niemisel)=13 min 356 trp
05 Hundsjö ensk. lastar lätt snöfall, snörök –10 snömodd

Hundsjö-Boden=17 min 356 trp
Boden-korsn. 97/E4 (Luleå)=18 min 97 trp

korsn. 97/E4-Piteå=30 min E4 trp
08 Piteå ensk. lossar

Piteå-korsn. 97/E4=30 min E4 trp
korsn. 97/E4 (Luleå)-Boden=18 min 97 trp

Boden-Hundsjö=17 min 356 trp
11 Hundsjö ensk. lastar lätt snöfall, snörök –10 snömodd

Hundsjö-Boden=17 min 356 trp
Boden-korsn. 97/E4 (Luleå)=18 min 97 trp

korsn. 97/E4-Piteå=30 min E4 trp uppehåll, snörök –8 snömodd
13 Piteå ensk. lossar

Piteå-korsn. 97/E4=30 min E4 trp uppehåll, snörök –8 snömodd
korsn. 97/E4 (Luleå)-Boden=18 min 97 trp

Boden-Hundsjö=17 min 356 trp
15 Hundsjö ensk. lastar
16 Hundsjö-Boden=17 min 356 trp uppehåll, snörök –10 snömodd

Boden-korsn. 97/E4 (Luleå)=18 min 97 trp
korsn. 97/E4-Piteå=30 min E4 trp

17 Piteå ensk. lossar
Piteå ensk. slut för dagen

2007-02-14 garaget (Krokträsk)-korsn. 768/356=16 min 768 trp
38 korsn. 768/356-Niemisel=12 min 356 trp

Niemisel-Hundsjö (ca 15 km SV Niemisel)=13 min 356 trp
05 Hundsjö ensk. lastar uppehåll –10 packad snö

Hundsjö-Boden=17 min 356 trp
Boden-korsn. 356/94=30 min 356 trp

korsn. 356/94-Älvsbyn 94 trp
07 Älvsbyn ensk. lossar

Älvsbyn-korsn. 356/94 94 trp
korsn. 356/94-Boden=30 min 356 trp

Boden-Hundsjö=17 min 356 trp
09 Hundsjö ensk. lastar

Hundsjö-Boden=17 min 356 trp
Boden-korsn. 356/94=30 min 356 trp

korsn. 356/94-Älvsbyn 94 trp
11 Älvsbyn ensk. lossar uppehåll –10 packad snö

Älvsbyn-korsn. 356/94 94 trp
korsn. 356/94-Boden=30 min 356 trp

Boden-Hundsjö=17 min 356 trp
13 Hundsjö ensk. lastar uppehåll –10 packad snö

Hundsjö-Boden=17 min 356 trp
Boden-korsn. 356/94=30 min 356 trp

korsn. 356/94-Älvsbyn 94 trp
16 Älvsbyn ensk. lossar uppehåll –10 packad snö

Älvsbyn-korsn. 356/94 94 trp
korsn. 356/94-Boden=30 min 356 trp

18 Boden ensk. slut för dagen

2007-02-01 05 garaget (Lansjärv)-korsn. E10/840 840 trp
39 korsn. E10/840-Skröven=12 min E10 trp snöfall –14 lite lös snö på packad snö

Skröven-Gällivare=42 min E10 trp

07 Gällivare ensk. lastning
08 Gällivare-Skröven=42 min E10 trp uppehåll –15 lite lös snö på packad snö

Skröven Morjärv=65 min E10 trp
Morjärv-korsn. 744/E4=29 min 744 trp

10 korsn. 744/E4-korsn. E4/709=11 min E4 trp uppehåll –11 packad snö
korsn. E4/709-Karlsborg 709 trp

11 Karlsborg ensk. lossar
Karlsborg-korsn. E4/709 709 trp

12 korsn. E4/709-Töre=21 min E4 trp uppehåll –11 packad snö
13 Töre-Morjärv=12 min E10 trp uppehåll –11 packad snö

Morjärv-Lansjärv (korsn. E10/840)=52 min E10 trp
Lansjärv (korsn. E10/840)-garaget (Lansjärv) 840 trp

14 garaget (Lansjärv) ensk. slut för dagen

2007-03-01 04 garaget (Lansjärv)-korsn. E10/840 840 trp
40 korsn. E10/840-Skröven=12 min E10 trp lätt snöfall –6 lite lös snö på packad snö

Skröven-korsn. E10/394 (Leipojärvi)=30 min E10 trp
korsn. E10/394 (Leipojärvi)-korsn. 394/942 394 trp

korsn. 394/942-Dokkas 942 trp
06 Dokkas ensk. lastar

Dokkas-korsn. 394/942 942 trp
korsn. 394/942-korsn. E10/394 (Leipojärvi) 394 trp

07 korsn. E10/394 (Leipojärvi)-Skröven=30 min E10 trp lätt snöfall –5 lite lös snö på packad snö
Skröven-Morjärv=65 min E10 trp

Morjärv-korsn. 744/E4=29 min 744 trp
09 korsn. 744/E4-Kalix E4 trp lätt snöfall –5 lite lös snö på packad snö
11 Kalix, fabrik ensk. lossar
12 Kalix-Töre=15 min E4 trp lätt snöfall –5 lite lös snö på packad snö
13 Töre-Morjärv=12 min E10 trp lätt snöfall –5 lite lös snö på packad snö

Morjärv-Lansjärv (korsn. E10/840)=52 min E10 trp
Lansjärv (korsn. E10/840)-garaget (Lansjärv) 840 trp

14 garaget (Lansjärv) ensk. slut för dagen
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Väggrepp Däckkänsla Åtgärder på däck
vägsträcka tidpunkt typ av åtgärd

Utförda vinterväghållningsåtgärder

lv. 768 02-05 kl. 04-10 plogning
lv. 356 02-05 kl. 04-10 plogning
lv. 356 02-05 kl 04-10 plogning

dåligt hala
lv. 356 02-05 kl 04-10 plogning
rv. 97 02-13 kl. 04-06 plogning

E4 02-13 kl. 04-07 plogning

E4 02-13 kl. 08:15-11:00 plogning
rv. 97 02-13 kl. 08:00-12:30 plogning
lv. 356 02-05 kl 04-10 plogning

dåligt hala
lv. 356 02-05 kl 04-10 plogning
rv. 97 02-13 kl. 08:00-12:30 plogning

dåligt hala E4 02-13 kl. 08:15-11:00 plogning

dåligt hala E4 02-13 kl. 08:15-11:00 plogning
rv. 97 02-13 kl. 08:00-12:30 plogning
lv. 356 02-05 kl 04-10 plogning

dåligt hala lv. 356 02-05 kl 04-10 plogning
rv. 97 02-13 kl. 08:00-12:30 plogning

E4 02-13 kl. 08:15-11:00 plogning

lv. 768 02-05 kl. 04-10 plogning
lv. 356 02-05 kl 04-10 plogning
lv. 356 02-14 kl 07-14 plogning

bra bra
lv. 356 02-14 kl 07-14 plogning
lv. 356 02-14 kl 07-12 plogning
rv. 94 okänd ej saltad väg

rv. 94 okänd ej saltad väg
lv. 356 02-14 kl 07-14 plogning
lv. 356 02-14 kl 07-14 plogning

lv. 356 02-14 kl 07-14 plogning
lv. 356 02-14 kl 07-12 plogning
rv. 94 okänd ej saltad väg

bra bra
rv. 94 okänd ej saltad väg
lv. 356 02-14 kl 07-14 plogning
lv. 356 02-14 kl 07-14 plogning

bra bra
lv. 356 02-14 kl 07-14 plogning
lv. 356 02-14 kl 07-12 plogning
rv. 94 okänd ej saltad väg

bra bra
rv. 94 okänd ej saltad väg
lv. 356 02-14 kl 07-14 plogning

lv. 840 okänd ej saltad väg
bra normal E10 okänd ej saltad väg

E10 01-31 kl. 17 .00- 21.00 plogning
E10 02-01 kl. 04.30-08.30 plogning

bra normal E 10 02-01 kl. 04.30-08.30 plogning
E 10 okänd ej saltad väg
744 02-01 kl. 04.00-12.00 plogning+sandning

bra normal E4 02-01 kl. 04.00-10.00 plogning+sandning
lv. 709 okänd ej saltad väg

lv. 709 okänd ej saltad väg
bra normal E4, Åkroken (korsn. E4/744)-Karlsborg 02-01 kl. 04.00-10.00 plogning+sandning
bra normal E10 okänd ej saltad väg

E10 okänd ej saltad väg
lv. 840 okänd ej saltad väg

lv. 840 okänd ej saltad väg
dåligt normal E10 okänd ej saltad väg

E10 03-01 kl. 04.00 start plogning
lv. 394 okänd ej saltad väg
lv. 942 okänd ej saltad väg

lv. 942 okänd ej saltad väg
lv. 394 okänd ej saltad väg

dåligt normal E10 03-01 kl. 04.00 start plogning
E10 03-01 kl. 06.00 start plogning

lv. 744 okänd ej saltad väg
dåligt normal E4 02-28 plogning/sandning

dåligt normal E4 02-28 plogning/sandning
dåligt normal E10 02-28 plogning/sandning

E10 03-01 kl. 06.00 start plogning
lv. 840 okänd ej saltad väg
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Datum Tid Sträcka/plats Vägnummer Aktivitet Väder Lufttemp.     Väglag
Dag nummer klockan (oC)

2007-03-08 13 garaget (Lansjärv)-korsn. 840/394 (Nytorp)=62 min 840 trp uppehåll + 2,5 packad snö
41 korsn. 840/394 (Nytorp)-korsn. 394/835=13 min 394 trp

korsn. 394/835-Tärendö=10 min 394 trp
Tärendö-Saittarova=25 min 867 trp

15 Saittarova ensk. lastar
16 Saittarova-Tärendö=25 min 867 trp lätt snöfall –1 packad snö

Tärendö-korsn. 394/835=10 min 394 trp
korsn. 394/835-Jockfall=65 min 835 trp
Jockfall-korsn. 835/392 (Ansvar) 835 trp

korsn. 835/392 (Ansvar)-korsn. 392/98 (Nybyn)=24 min 392 trp
korsn. 392/98 (Nybyn)-korsn. 98/E10 (Överkalix) 98 trp

Överkalix-Morjärv=21 min E10 trp
Morjärv-korsn. 744/E4=29 min 744 trp

18 korsn. 744/E4-Kalix E4 trp snöblandat regn 0 slask (våt snömodd)

20 Kalix, fabrik ensk. lossar
Kalix-Töre=15 min E4 trp snöblandat regn + 1 slask (våt snömodd)

22 Töre-Morjärv=12 min E10 trp snöblandat regn 0 slask (våt snömodd), nysandat
Morjärv-Lansjärv (korsn. E10/840)=52 min E10 trp
Lansjärv (korsn. E10/840)-garaget (Lansjärv) 840 trp

23 garaget (Lansjärv) ensk. slut för dagen

2007-03-12 04 garaget (Lansjärv)-korsn. 840/394 (Nytorp)=62 min 840 trp uppehåll 0 packad snö
42 korsn. 840/394 (Nytorp)-korsn. 394/835=13 min 394 trp

korsn. 394/835-Tärendö=10 min 394 trp
Tärendö-Saittarova= 25 min 867 trp

06 Saittarova ensk. lastar
07 Saittarova-Tärendö=25 min 867 trp uppehåll –1 packad snö

Tärendö-korsn. 394/835=10 min 394 trp
korsn. 394/835-Jockfall=65 min 835 trp
Jockfall-korsn. 835/392 (Ansvar) 835 trp

korsn. 835/392 (Ansvar)-korsn. 392/98 (Nybyn)=24 min 392 trp
korsn. 392/98 (Nybyn)-korsn. 98/E10 (Överkalix) 98 trp

Överkalix-Morjärv=21 min E10 trp
Morjärv-korsn. 744/E4=29 min 744 trp

09 korsn. 744/E4-korsn. E4/725=31 min E4 trp uppehåll + 3 slask (våt snömodd)

korsn. E4/725-Seskarö=13 min 725 trp
11 Seskarö ensk. lossar

Seskarö-korsn. E4/725=13 min 725 trp
12 korsn. E4/725-Töre=40 min E4 trp uppehåll + 4 slask (våt snömodd)

14 Töre-Morjärv=12 min E10 trp uppehåll + 4 lite slask (våt snömodd)
Morjärv-Lansjärv (korsn. E10/840)=52 min E10 trp
Lansjärv (korsn. E10/840)-garaget (Lansjärv) 840 trp

15 garaget (Lansjärv) ensk. slut för dagen

2007-03-13 04 garaget (Lansjärv)-korsn. 840/394 (Nytorp)=62 min 840 trp snöfall 0 omfrysning (tjock is)
43 korsn. 840/394 (Nytorp)-korsn. 394/835=13 min 394 trp

korsn. 394/835-Tärendö=10 min 394 trp
Tärendö-Saittarova= 25 min 867 trp

06 Saittarova ensk. lastar
07 Saittarova-Tärendö=25 min 867 trp uppehåll –4 packad snö

Tärendö-korsn. 394/835=10 min 394 trp
korsn. 394/835-Jockfall=65 min 835 trp
Jockfall-korsn. 835/392 (Ansvar) 835 trp

korsn. 835/392 (Ansvar)-korsn. 392/98 (Nybyn)=24 min 392 trp
korsn. 392/98 (Nybyn)-korsn. 98/E10 (Överkalix) 98 trp

Överkalix-Morjärv=21 min E10 trp
Morjärv-korsn. 744/E4=29 min 744 trp

09 korsn. 744/E4-korsn. E4/725=31 min E4 trp regn + 1 slask (våt snömodd)
korsn. E4/725-Seskarö=13 min 725 trp

11 Seskarö ensk. lossar
Seskarö-korsn. E4/725=13 min 725 trp

12 korsn. E4/725-Töre=40 min E4 trp uppehåll + 2 slask (våt snömodd)
13 Töre-Morjärv=12 min E10 trp uppehåll + 1 slask (våt snömodd)

Morjärv-Lansjärv (korsn. E10/840)=52 min E10 trp
Lansjärv (korsn. E10/840)-garaget (Lansjärv) 840 trp

14 garaget (Lansjärv) ensk. slut för dagen
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Väggrepp Däckkänsla Åtgärder på däck
vägsträcka tidpunkt typ av åtgärd

Utförda vinterväghållningsåtgärder

bra normal lv. 840 03-08 kl. 03.00 start plogning
lv. 394 okänd ej saltad väg
lv. 394 okänd ej saltad väg
lv. 867 03-08 ca kl. 04:00 start plogning

bra normal lv. 867 03-08 ca kl. 04:00 start plogning
lv. 394 okänd ej saltad väg
lv. 835 okänd ej saltad väg
lv. 835 okänd ej saltad väg
lv. 392 okänd ej saltad väg
rv. 98 okänd ej saltad väg
E10 okänd ej saltad väg

lv. 744 okänd ej saltad väg
bra normal E4 03-07 saltning

E4 03-08 kl. 10:00 start plogning

bra normal E4 03-07 saltning
E4 03-08 kl. 10:00 start plogning

bra normal E10 03-08 kl. 10:00 start plogning
E10 okänd ej saltad väg

lv. 840 03-08 kl. 03.00 start plogning

bra normal lv.840 okänd ej saltad väg
lv. 394 okänd ej saltad väg
lv. 394 okänd ej saltad väg
lv. 867 okänd ej saltad väg

bra normal lv. 867 okänd ej saltad väg
lv. 394 okänd ej saltad väg
lv. 835 okänd ej saltad väg
lv. 835 okänd ej saltad väg
lv. 392 okänd ej saltad väg
rv. 98 okänd ej saltad väg
E10 okänd ej saltad väg

lv. 744 okänd ej saltad väg
inget vidare normal E4, delen 744/E4 - Kalix 03-11 saltning

E4, delen 744/E4 - Kalix 03-12 kl. 07:00 start plogning+saltning
lv. 725 okänd ej saltad väg

lv. 725 okänd ej saltad väg
dåligt E4, delen Kalix - Töre 03-11 saltning

E4, delen Kalix - Töre 03-12 kl. 07:00 start plogning+saltning
bra normal E10 03-10 plogning

E10 okänd ej saltad väg
lv. 840 03-12 kl. 14.00 start plogning

bra normal lv. 840 okänd ej saltad väg
lv. 394 okänd ej saltad väg
lv. 394 okänd ej saltad väg
lv. 867 okänd ej saltad väg

bra normal lv. 867 okänd ej saltad väg
lv. 394 okänd ej saltad väg
lv. 835 okänd ej saltad väg
lv. 835 okänd ej saltad väg
lv. 392 okänd ej saltad väg
rv. 98 okänd ej saltad väg
E10 okänd ej saltad väg

lv. 744 okänd ej saltad väg
bra normal E4, delen 744/E4 - Kalix 03-12 kl. 07:00 start plogning+saltning

lv. 725 okänd ej saltad väg

lv. 725 okänd ej saltad väg
dåligt konstig E4, delen Kalix - Töre 03-12 kl. 07:00 start plogning+saltning
sådär konstig E10 03-10 plogning

E10 okänd ej saltad väg
lv. 840 03-12 kl. 14:00 start plogning
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