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Regeringsuppdrag att kartlägga skador på
transportinfrastrukturen med anledning av
skogsbranden i Västmanland sommaren 2014
Trafikverket har i uppdrag från Regeringen att kartlägga skador på den statliga
transportinfrastrukturen som uppkommit med anledning av skogbranden i Västmanland
under sommaren 2014. Trafikverket redovisar tillsammans med Skogsstyrelsen skador på det
enskilda vägnätet inklusive skogsbilvägar. Samråd har skett med enskilda väghållare och
dialog har förts med Riksförbundet Enskilda Vägar samt med Länsstyrelsen i Västmanlands
län. Redovisningen ska visa på vilka skador som orsakats av branden och vilka som orsakats
av räddningsarbetet. Synpunkter från samråd på inventeringsresultatet redovisas i bilaga 4
och 5.
Den statliga infrastrukturen i och runt brandområdet har varit utnyttjad av
Räddningstjänsten under hela förloppet där LSO1 tillämpades. Under det mest intensiva
arbetet med insatsen var det många transporter som gjordes för att förse fältpersonal med
vatten, bränsle, materiel och mat samt avlösning. Vidare skedde tunga transporter av skogsoch vägmaskiner i och runt branden.
Skogsstyrelsens uppfattning efter utfört uppdrag är att skadebilden på det enskilda vägnätet
är relativt liten. Enstaka trummor och andra mindre väganläggningar har skadats. Flertalet
av de skadade trummorna har lagats under branden och i samband med räddningsarbetet.
Mindre kompletteringar av dessa reparationer återstår att utföra.
Sammantaget ger inventeringen att skadebilden totalt är relativt begränsad på ett så pass
bärighetsmässigt omfattande och svagt vägnät. Trolig orsak till detta är den torra perioden
som rådde innan och under branden. Tydligt syns detta då skadebilden från utförd
trädsäkring ökat avsevärt under inventeringsarbetets gång i takt med att väderleken och
årstiden varit betydligt fuktigare. Fukt och vatten i kombination med finjordsrik mark, som
förekommer frekvent inom brandområdet, är synonymt med låg alt. begränsad bärighet.
Det är viktigt att konstatera att status på vägnätet gällde vid inventeringstillfället och att
omfattande arbeten görs nu i området för att tillvarata så mycket värden som möjligt. Detta
kommer att påverka statusen på vägnätet under arbetet och mycket görs i förebyggande syfte
för att minska denna påverkan.
Skogsstyrelsen och Trafikverket ser ett stort behov av att bevaka och möjligen kartlägga
kommande skador på infrastrukturen som förväntas uppkomma vid uttransport av virke i
det branddrabbade området.
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Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
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Om genomförandet av inventeringen
Avgränsning
Inventeringen har ägt rum i det område som brandhärjats. Påverkan på transportinfrastruktur på grund av körskador utanför själva brandområdet har inte inventerats.
Framkomligheten och tillgängligheten till de inventerade vägarna har varit helt beroende av
att sträckorna trädsäkrats innan inventering. Vilka sträckor som öppnats, och i vilken
ordning, har Skogsstyrelsens inventerare själva inte direkt haft möjlighet att påverka utan den
prioriteringen har skett i samverkan med ett lokalt nätverk bestående av räddningsledningen,
länsstyrelsen i Västmanland, Skogsstyrelsen och skogsbruket. Skogsbruket har sedan den 9
november övergått till att prioritera trädsäkring på vägar som är viktiga för deras åtaganden.
Detta gör att vissa delar av vägnätet inte varit möjliga att inventera som förutsatts i uppdragets
beskrivning. Respekt för den arbetsordningen måste ges då det är stora värden som i annat
fall riskerar att gå förlorade. Skogsstyrelsen har därför under hösten inventerat cirka 70 % av
det berörda enskilda vägnätet.
En bedömning av vilka vägar som haft betydelse för branden, räddningsarbetet och senare
omhändertagande av skoglig råvara har gjorts efter att en preliminär delrapport lämnats in
till regeringen den 14 november2. Inom det område som påverkats direkt och indirekt av
branden finns totalt 27 mil enskild väg av kraftigt varierande kvalitet. En stor del, 13,3 mil, är
vägar klassade som ”vägar” i den nationella vägdatabasen (NVDB), varifrån underlagsdata
hämtats till Skogsstyrelsens inventering. Delar av den totala mängden enskild väg, ca 7 mil,
kan enligt vår bedömning anses vara vägar med ingen eller ringa betydelse för ”branden”
alternativt i enstaka fall också vara felaktigt klassade. Dessa behandlas där av inte i denna
rapport. Totalt berört enskilt vägnät, enligt Skogsstyrelsen, är ca 20 mil.
Det är svårt att identifiera vägsamfälligheter i området. Trafikverket har uppgifter om
statsbidragsberättigade vägsamfälligheter. Uppgifter om övriga vägsamfälligheter är
preliminära. Både Trafikverket och Skogsstyrelsen har därför inventerat vägar som tillhör
vägsamfälligheter med statsbidrag.
Allmänna kommunala vägar har inte ingått i uppdraget, men det kan konstateras att inga
kommunala vägar har drabbats av brand. I samband med räddningsinsatser kan
beläggningsskador ha uppkommit på kommunal väg vid tankställe för de tunga fordonen
strax utanför entrén till Gunnebos fabriksområde i Ramnäs, Lancashirevägen.

Inventering och metodik
Inventeringsarbetet inleddes den 15 september och resultatet i denna rapport redovisar
skadeläget därefter. Vägnätets skick påverkas vid användning, exempelvis omhändertagande
av skogsråvara. Åtgärder har vidtagits löpande i vägnätet för att upprätthålla framkomlighet.
Inventeringen representerar en nulägesbild som motsvaras av tidpunkten för inventeringen
av den enskilda vägsträckan.

2

Delrapport av uppdrag att kartlägga skador på transportinfrastrukturen med anledning av
skogsbranden i Västmanland sommaren 2014. Skogsstyrelsen och Trafikverket 2014‐12‐14.
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Fem vägspecialister har varit verksamma under drygt en månads tid med att i fält kontrollera
och bedöma vägars standard, påverkan av brand, påverkan av räddningsarbete och andra
belastningar som inträffat efter att branden släckts.
Inventeringen av det enskilda vägnätet har gjorts efter gängse praxis vid statusbesiktning. Fel
och brister samt vad de antas härstamma från, brand, räddning etc. har noterats i
inventeringsprotokoll samt att respektive lägen har angivits med hjälp av GPS-teknik3.
Protokollen är sedan digitaliserade och överförda till GIS4. Informationen har bearbetats och
lett till den karta som ingår i slutrapporten (se karta 2). Samtliga vägar som inventerats har
också dokumenterats med hjälp av videofilm samt att vissa mer påtagliga brister har
fotodokumenterats. Samtlig digitalt material finns lagrat hos Skogsstyrelsen.
Trafikverket har genomfört inventering av den statliga infrastrukturen och det enskilda
vägnätet med statlig medfinansiering. Inventeringen har genomförts med anlitande av de
entreprenörer som normalt används i driftområdet både för järnväg och statlig väg.
Inventeringen har genomförts som fältstudier och har omfattat hela den statliga
infrastrukturen väg och järnväg samt enskilda vägar med statlig medfinansiering.

Samråd och dialog
Samråd och dialog har under arbetet med uppdraget genomförts mellan Skogsstyrelsen och
Trafikverket, Länsstyrelsen i Västmanland, Riksförbundet Enskilda vägar samt med
företrädare för skogsbruket. Skogsstyrelsen och Trafikverket har arrangerat ett antal möten
där regeringsuppdraget diskuterats.
Skogsstyrelsen och Trafikverket har den 25 november besökt området tillsammans med
Riksförbundet Enskilda Vägar.
Skogsstyrelsen och Trafikverket har tillsammans med skogsbruket genomfört tre
informationsträffar den 3 och 4 december för att informera väg ägarna i området om vikten
av bärighetshöjande åtgärder innan vägarna nyttjas istället för reparationer efter, (det är 2300 % dyrare att reparera en väg efteråt än att göra nödvändiga förstärkningar innan). Här
ingår även fråga om miljöanpassning så lämpliga åtgärder görs med rätt metod och utförande
exv. frågan om vägdiken – artförande vattendrag, och i de fall det då behövs samråd med
natur-, miljö- och kulturmiljöenheterna vid Länsstyrelsen i Västmanland.
Samråd har skett med samtliga markägare. Inventeringsresultatet har skickats ut med post
och funnits på Skogsstyrelsens och Trafikverkets hemsidor under tiden 23 december 2014 till
23 januari. Inkomna synpunkter redovisas i bilaga 4 och 5.

Dokumentation
Material som är digitalt sparat, videofilmer, foton och annat GIS-material kommer att
sammanställas inom ramen för Skogsstyrelsens riktade insatser till brandområdet under år
2015. Materialet skall sammanställas och göras tillgängligt av Skogsstyrelsen för markägare
och andra berörda.

3
4

Global Positioning System (GPS) – globalt navigationssystem.
Geografiska Informationssystem (GIS) – datorstödd karthantering.
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Statlig transportinfrastruktur
Järnvägsinfrastruktur
Endast få partier av järnvägsanläggningen har varit i brandens omedelbara närhet och inga
komponenter konstaterats vara skadade av värme. De problem som uppkommit har varit
kopplade till den kraftiga rökutvecklingen som branden medförde.
Det finns inga materiella skador som orsakats av räddningstjänsten utan de kostnader som
kan härledas till räddningsinsatsen är personella i form av avstängning, bevakning,
inventering av anläggningen och handräckning till räddningstjänsten.

Allmänna statliga vägar
Väganläggningarna i branden och dess omedelbara närhet har under räddningsarbetet
konstaterats vara skadade av både värme och den belastning som räddningsinsatsen utgjorde.
På väg U668 mellan Ängelsberg och Hästbäck har vägtrummor av plast, sidoräcken och
beläggning drabbats direkt av branden samt på några ställen även av räddningsinsatsen i form
av slänt- och beläggningsskador. Grusvägen U685 blev belastningsskadad och behövde under
räddningsarbetet grusas upp och förstärkas. Väg 256 mellan Hästbäck och Broarna är
brandskadad och kommer liksom U668 att beläggas om. Hela vägen mellan Västerfärnebo
och Broarna behöver även åtgärdas avseende släntskador. Det övriga vägnätet har klarat sig
bra med tanke på den belastning som insatsen utgjorde. Det är i dagsläget svårt att utröna
huruvida den tekniska livslängden har påverkats med tanke på att dessa vägar under lång tid
var avstängda för allmän trafik. Det är dock sannolikt att livslängden på beläggningen från
Ramnäs upp till Virsbo har förkortats då denna sträcka brukades hårt av räddningsinsatsen.
Där har beläggningslagning utförts. Vid Ramnäs Konferens uppstod även blödningar i
beläggningen vilket åtgärdades tämligen omgående. Beläggningslagning har även skett på väg
U681 söder om Västerfärnebo.

Enskilda vägar
Det enskilda vägnätet består av ca 27 mil enskild väg som under branden har nyttjats eller på
annat sätt påverkats av den eller senare i samband med räddningsarbete.
Det enskilda vägnätet i området har en relativt hög andel vägar med låg eller begränsad
bärighet vilket påverkar möjligheten att ombesörja transporter av skogsråvara på vägnätet
under hela året. Tjällossningsperioder och tider med ihållande regn är några faktorer som är
kraftigt påverkande på dessa vägars bärförmåga och i sin tur tillgänglighet. Lika så intensivt
nyttjande under kortare perioder, exempelvis s.k. gruppkörning, bidrar också till att den här
typen av enklare byggda vägar riskerar att gå sönder oavsett årstid.
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Enskilda vägar med statsbidrag
Inom brandområdet finns sju vägsamfälligheter med statsbidrag för vägar som hålls öppna
för allmän trafik, se karta 1. Totala väglängden är knappt 25 km varav ca 5 km är belagd och
ca 20 km består av grusad väg. Det finns en bro på väg 292395.
Skadorna har varit begränsade och har åtgärdats löpande av Trafikverket.

5

Bro nr 40‐2560‐1
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Karta 1 Enskilda vägar med statsbidrag i brandområdet. Nummer 29695 visar väg för
Bondfallsvägens samfällighet, 29804 Mursjöns vägförening, 29370 Nyhyttans samfällighetsförening
samt 29544 Örbäcks vägsamfällighet, 29663 föreningen Prästtorpsvägen, 29446 Norrål-Söråls
vägsamfällighet och nummer 29239 visar väg för Sörhörende vägsamfällighet. Skadors omfattning se
bilaga 3.
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Enskilt vägnät med betydelse för skogsbruket.
Skogsstyrelsens har i enlighet med regeringsuppdraget utfört ett inventeringsarbete av de
enskilda vägarna som har skoglig betydelse. Inventeringen genomförd på 198,8 km av berört
vägnät.
Inom brandområdet finns 107 enskilda markägare som har ett gemensamt innehav av drygt
4 000 hektar. Cirka 6 800 hektar ägs av privata aktiebolag och cirka 2 300 hektar av övriga
ägare. Stora markägare inom området är AB Karl Hedin, Bergvik Skog AB, Västerås stift och
Sveaskog. Antalet identifierade vägsamfälligheter utan statsbidrag i brandområdet är 2 st.
Skador orsakade av branden
Några enstaka, 5-10 st, plasttrummor är skadade av branden. Viss trafikutrustning,
vägbommar, vägmärken inkl. stolpar och fundament, etc. är påverkade av branden
alternativt av räddningsfordon, som behövt passera för släckningsarbetet.
Skador orsakade av räddningsarbetet inkl. trädsäkring tom den 11 september 2014.
•

Vägtrummor som tillplattats, skadats i en eller båda ändar av fordon och maskiner: 14
st

•

Skador på diken och slänter orsakade av maskiner och fordon. (Skadorna är allt från
några få meter till 300 meter långa): 24 st

•

Skada på väg/körbana. Exv. Belastningsskador - spårbildning, uttryckta vägkanter obefintlig dikesfunktion och erosionsskador samt vatten på väg: 12 st

•

Under branden utbytta vägtrummor, fellagda alt. för liten överfyllnad: 9 st

I de insatser som förekom under branden byttes ca 60 st trummor av olika dimensioner ut
för att räddningsfordon skulle ta sig fram efter vägarna. Vissa av dessa åtgärder har i
samband med inventeringen av de enskilda vägarnas status fått mindre vägtekniska
anmärkningar som bör åtgärdas.

Skador på infrastrukturen orsakade till följd av
transporter som framöver kommer att belasta
väghållarna i området
Skogsstyrelsen och Trafikverket ser ett stort behov att bevaka och möjligen kartlägga
kommande skador på infrastrukturen som förväntas uppkomma vid uttransport av virke i
det branddrabbade området.

Statlig järnvägsinfrastruktur
Järnvägsanläggningens dikessystem är generellt sett eftersatt, inte bara i de delar som
berörs av branden. Trafikverkets underhållsentreprenör för järnvägen mellan Ramnäs och
Snyten har åtgärdat någon enstaka känd svag punkt i dikessystemet men det har historiskt
sett inte varit något problem utefter stråket. Det är uppenbart att problem med järnvägen
kan uppkomma vid en kraftig vårflod, speciellt med tanke på att vägdikessystemet är
upprensat.
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Allmänna statliga vägar
För att minimera verkningar av kommande vårflod har Trafikverkets vägentreprenör
inventerat samtliga vägdiken och vägtrummor runt brandområdet samt även översiktligt
kontrollerat i vägområdenas närhet hur status på avrinning till vattendragen Åmänningen
och Svartån är. Utefter 668, 681, och 685 har dikningsarbeten och trumbyten utförts för att
säkerställa avrinning.
Trafikverket bedömer inte att det ökade transportarbetet eller den högre fordonsvikt som
kommer att tillåtas under det förestående arbetet kommer att påverka de allmänna statliga
vägarna.

Enskilda vägar
Skador och större miljöbelastningar är att räkna med på skogsmark och vägnät i området
under arbetet med att tillvara ta den skogliga råvaran inom brandområdet.
De enskilda vägarna kommer att få en stor betydelse i arbetet med att ta tillvara på den
skogliga råvaran som finns i brandområdet och som behöver omhändertas. Skogsstyrelsen
har god kännedom och kontakt med berörda markägare i området varför kommande
samråd och dialog, som diskuterats i uppdragets beskrivning, bedöms vara en naturlig
process i arbetets förlängning.
En tendens från inventeringsarbetet, som också bekräftas av de kontakter som
Skogsstyrelsen har med näringen, ger att det enskilda vägnätet kommer att utsättas för stora
och onormala påkänningar under det kommande och intensiva arbetet som antas pågå
under några år. Mest intensiva perioden från och med december 2014 till och med
halvårsskiftet 2015. Detta då timmerandelen i den brandskadade skogen utgör ett ansenligt
värde är det ett av flera vägledande argument för ett målinriktat och skyndsamt förfarande
med att tillvarata den skogliga råvaran under en kortare period. Timret är att betrakta som
färskvara och måste omhändertas innan nästa tillväxtperiod, våren/sommaren 2015.
I den kommande hanteringen av virke och energiråvara kommer stora krav att ställas på
infrastruktur, både järnväg och väg, för att effektivt klara transporterna ut ur brandområdet.
Samverkan behöver utvecklas mellan aktörerna i frågor som terminal, virkesupplag, tåg och
vägtransporter samt eventuella uppgraderingsarbeten av de enskilda vägarna. Där till
behöver en fortsatt löpande avstämning med skogsbrukets företrädare ske.
Normalt anpassas skogsbruksåtgärder till årstid och andra väderleksförhållanden för att
undvika skador och onödig miljöbelastning i samband med drivningsarbeten. Nu med den
extraordinära situationen, med att ta tillvara skogsråvara för exv. sågverksindustrins
räkning, ställs detta stora krav på planering av att utföra skogliga åtgärder i rätt tid men
desto viktigare blir att snabbt anpassa vägnätet till en relevant bärighetsstandard.
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Karta 2. Enskilda vägar utan statsbidrag i brandområdet. Numrering korresponderar även med
inventeringsresultat presenterat i bilaga 2.
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Bilagor
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Bilaga 1. Definitioner
Skogsstyrelsens inventering beskrivs ut ifrån ett grundmaterial bestående av data ur
nationella vägdatabasen (NVDB), som efter senare fältarbete och analys omdefinierats till
Skogsstyrelsens klassning av enskilda vägar. Resultaten finns redovisade i Tabell över
inventeringsresultat med typskada och vägnummer och i karta 2.

Vägklassning enligt nationella vägdatabasen (NVDB)
Funktionella vägklasser
Nationell vägdatabas (NVDB) klassar bland annat vägarna efter funktion (klass 0-9). I den
skogliga delen av NVDB (SNVDB) är det tre klasser som är aktuella, klass 7-9.
Klass 7 - Huvudvägar
En huvudväg har en avsevärd betydelse för skogsbrukets samlade vidaretransport.
Huvudvägarna kan också ses som ett komplement till det statliga vägnätet. Antalet
huvudvägar är relativt begränsat inom till exempel en skogsförvaltning. En väg kan anses som
en huvudväg om den avsevärt underlättar transporterna i förhållande till det statliga vägnätet
(genvägar) eller utgör stammen i ett större vägsystem av skogsbilvägar. Ett kriterium på en
huvudväg är att den har årligt återkommande underhåll.
Klass 8 - Normalvägar
Merparten av skogsbilvägarna hamnar i klassen normalvägar. Dessa vägar har i allmänhet
flera nollvägar anslutna. Normalvägarna har löpande underhåll.
Klass 9 - Nollvägar
En nollväg är en väg som minst klarar lastbil utan släp. Nollvägar är placerade i de yttre
förgreningarna av ett vägsystem eller som isolerade korta länkar i anslutning till övriga vägar.
Dessa vägar har normalt inget löpande underhåll.

Vägklassning enl. Skogsstyrelsen
Ur bärighetssynpunkt indelas skogsbilvägar i fyra tillgänglighetsklasser med hänsyn till den
del av året under vilken tung trafik normalt beräknas kunna framföras utan att allvarligt skada
vägen.
För samtliga klasser förutsätts att den tunga trafiken har max 10 tons axeltryck och 18 tons
boggitryck.
Alla vägklasser ska ha tillräcklig bärighet för fordon med 10 tons axeltryck och 18 tons
boggitryck. Fyra tillgänglighetsklasser särskiljs enligt följande:
Tillgänglighetsklass A:
Last- och personbilstrafik hela året.
Tillgänglighetsklass B:
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Lastbilstrafik hela året utom under tjällossning. Personbilstrafik hela året.
Tillgänglighetsklass C:
Lastbilstrafik hela året utom under tjällossnings- och ihållande regnperioder. Personbilstrafik
hela året utom under tjällossningen.
Tillgänglighetsklass D:
Lastbilstrafik i huvudsak endast då vägkroppen är tjälad. Personbilstrafik även sommartid.
Tabell 1. Skogsstyrelsens klassning av enskilda vägar. Tabellen visar både krav på
linjeföring och bärighetsklass för skogsbrukets transporter.

Allmän standard

Vägklasser för nybyggnad
framkomlighet för 25 m fordons‐
kombinationer

Vissa äldre vägar
(nybyggnad förekommer
inte i dessa klasser)

Fullgod grusvägbana

Framkom‐
lighet för 18
m långa
fordons‐
kombina‐
tioner

Vägbana utan
egentligt
slitlager,
tillfällig väg

Dim hastighet, normalt km/tim
Tillgänglighet

60

40

30

20

Last‐ och
personbilstrafik hela
året.

1A

2A

3A

4A

5A

Lastbilstrafik hela året
utom under
tjällossning.
Personbilstrafik hela
året.

1B

2B

3B

4B

5B

Lastbilstrafik hela året
utom under
tjällossnings‐ och
ihållande regnperioder.
Personbilstrafik hela
året utom under
tjällossningen.

1C

2C

3C

4C

5C
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Framkom‐
lighet för
lastbil utan
släpvagn

6C

Lastbilstrafik i
huvudsak endast då
vägkroppen är tjälad.
Personbilstrafik även
sommartid.

‐

‐

‐

4D

‐

6D
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Bilaga 2. Typskador utmed det enskilda vägnätet
Här redovisas typskador som inventeringen kunnat identifiera utmed det enskilda vägnätet.
Bild 1. Belastningsskada där vägmaterial tryckts ut i diket med följd att dikesfunktionen
upphört. Väg 114.

Bild 2. Trumma skadad, funktionen att avleda vatten saknas. Väg 117.
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Bild 3. Trumma som bytts under branden. Trumman har fel lutning och igensatt inlopp. Väg
117.

Bild 4. Tryckskador på diken och slänter som ger stående vatten på vägbanan och en obefintlig
dikesfunktion. Väg 114.

Bild 5. Trumma med felaktig lutning som bytts under branden. Väg 117/118.
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Bild 5 Trumma som bytts under branden med för liten överfyllnad och lutningsfel. Väg 119.

Bild 6. Väg med tryckskada. Trolig orsak är att fordon väjt för brandsprutan och på så sätt
tryckt ut den svagare vägkanten mot diket. Väg 122.
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Bild 7. Trumma igensatt av ris och jord, orsak kan vara maskiner i samband med trädsäkring
men också ett naturligt ”tillflöde” av torr vegetation från omkringliggande skogsmark. Väg
123

Bild 8. Forcerad bom i samband med räddningsarbete. Väg 10
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Bilaga 3. Detaljerad redogörelse för skador på statlig transportinfrastruktur
och enskilda vägar
Järnvägsinfrastruktur
Endast få partier av järnvägsanläggningen har varit i brandens omedelbara närhet och inga
komponenter konstaterats vara skadade av värme. De problem som uppkommit har varit
kopplade till den kraftiga rökutvecklingen som branden medförde.
Skador orsakade av brand.
Nedan redogörs för sträckor som berörts.
BDL 313 Fagersta – Avesta,
BDL 341 Brattheden – Fagersta,
BDL 345 Ramnäs – Brattheden samt
BDL 344 Ängelsberg – Snyten – Norberg.
Ett antal rökskadade komponenter har bytts ut på sträckan för att säkerställa drift av
järnvägsanläggningen efter uppkomna skador.
Skador orsakade av räddningsinsats.
Det finns i dagsläget inga kända skador som orsakats av räddningstjänsten.

Statliga allmänna vägar
Väganläggningarna i branden och dess omedelbara närhet har under räddningsarbetet
konstaterats vara skadade av både värme och den belastning som räddningsinsatsen
utgjorde. På väg U668 mellan Ängelsberg och Hästbäck har vägtrummor av plast,
sidoräcken och beläggning drabbats direkt av branden samt på några ställen även av
räddningsinsatsen i form av slänt- och beläggningsskador. Grusvägen U685 blev
belastningsskadad och behövde under räddningsarbetet grusas upp och förstärkas. Väg 256
mellan Hästbäck och Broarna är brandskadad och kommer liksom U668 att beläggas om.
Hela vägen mellan Västerfärnebo och Broarna behöver även åtgärdas avseende släntskador.
Beläggningslagning har även skett på väg U681 söder om Västerfärnebo.

Enskilda vägar med statsbidrag.
Inom brandområdet finns sju vägsamfälligheter som har statlig medfinansiering och därmed
hålls öppna för allmän trafik.
Skadorna har varit begränsade och har i delar åtgärdats löpande av Trafikverket.
Väg: 29695 Bondfallsvägens samfällighet, 29804 Mursjöns vägförening, 29370 Nyhyttans
samfällighetsförening samt 29544 Örbäcks vägsamfällighet. På dessa vägar inga skador efter
brand eller räddningsarbete konstaterats.
Väg: 29663 Prästtorpsvägen, vägen delvis grusad efter räddningsarbetet, i övrigt inga skador.
Väg: 29446 Norrål-Söråls vägsamfällighet, grusning och hyvling utförd mellan sekt.
Ca.0/050-0/440 efter räddningsarbetet i övrigt inga skador.
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Väg: 29239 Sörhörende vägsamfällighet. I samfälligheten ingår både en belagd och en grusad
del.
Belagd del: Sekt. Ca 2/040 bel. Skada (A-gatan) förslag försegling ca 125 m2
Sekt. 2/530-2/560 Bel. Skada försegling ca 150 m2
Sekt. 2/880-2/900 kantskada
Sekt. 4/000 kantskada
Grusvägsdel:
Trummor bytta, diken rensade i övrigt inga skador.

Enskilda vägar utan statsbidrag
För enskilda vägar utan statsbidrag saknas vägnummer och i syfte att ordna inventeringen
har ett vägnummersystem upprättats inom arbetet med uppdraget.
Tabell 2 över inventeringsresultat med typskada och vägnummer för enskilda
vägar utan statsbidrag. Det redovisade skadeläget representerar tidpunkten för
inventeringen. För en enskild väg kan flera skador ha identifierats i inventeringen. Med hjälp
av vägnummer och karta 2 är det möjligt att utläsa vägens geografiska läge. Jämför även
vägnummer med typskada i Bilaga 2 Typskador ovan. Utmed enskilda vägar som inte räknas
upp i tabellen har inventeringen inte hittat några skador.
Vägnummer

Skador

Väg 1

maskinskada. vägtrumma igen klämd av skördare i ena anden.
plattrumma 300.
maskinskada. fördämd vägtrumma cement 250.
maskinskada. vatten. Skördaren har kort i backen inom vägområdet.
risk for slamtransport
Mötesplatsskylt skadad av branden, markfundamentet skadad av
värmen.
maskinskada mötesplatsskylt upptagen.
maskinskada. vägtrumma igen tryckt inloppet a skördaren. plåt 300
mm.
sidotrumma plåt 200 uppdämd vid inlopp pga. Erosion.
maskinskada. skördaren har deformerat ena vägslanten 25 m.

Väg 6

maskinskada. uppdämt vägdike och vridskada i vägbana. dike.
tryckskador i vägbanan ursprung osäkert 20 m, behov av hyvling och
grus.
avloppsdike uppdämt vid traktorbasväg.
2 mindre spårskador i släntkrön och gammal spårbildning som är
grusfylld 20 m uppkomst osäker, behov av hyvling.
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tryckskador spårbildning i vägbanan ursprung osäkert 20 m, behov av
hyvling och grus.
mötesplatsskylt deformerat fundament. behöver sättas om.
Väg 10

vägbom skadad avslitet markrör.

Väg 13

brandslangar och kopplingsventil kvarlämnade och liten sättningsskada
vid trumma.

Väg 14

vändplan och slutpunkt för besiktning, vägen ej använd i förlängning.
kantsättning 15 m, ursprung osäkert, behov av fyllning.

Väg 15

sidotrumma upptagen vid traktor basväg, damning av dike, behov av
dikes fördjupning och ny sidotrumma 9m x 300 mm.
anlagd uppställningsplats som svämmas av dikesvatten nödvändig
dränering saknas, behov av dikning runt plan,
nylagd vägtrumma plast 200 mm som är för högt lagd.

Väg 16

spårskada och slaghål vid uthus 15 m, behov av avjämning.

Väg 22

vägtrumma plast 200 mm brandskadad och spårskada i väg 15 m
ursprung osäker, trumbyte och behov av fyllning spårskada.
spårskada vägkant 25 m, behov av kantskärning.
skada släntkrön 10 m, åtgärdas.
maskinskada vagslänt och dike båda sidor, åtgärdas.
Lång vägsträcka med brandslang börjar.
nylagd vägtrumma plast 600 mm som bör läggas om felaktig lutning.
maskinskada igen klämt dike 20 m, rensas.
maskinskada slantsparskada, åtgärdas.
vägdike igenlagd, damning av vatten, åtgärdas med dikning eller
trumma 8 x 200 mm.
kraftig sättningsskada 30 m, behov av fyllning och kvarställd
brandpunp med slangar och grenventiler.

Väg 23

vägtrumma plast 250 mm brandskada på utloppsidan, behov av byte.

Väg 24

nylagd vägtrumma plast 300 mm som är för högt lagd, behov av
omläggning.

Väg 31

maskinskada troligen av tidigare dikesrensning vägtrumma betong 300
mm rasad på utloppsida, behov av ny trumma.

Väg 32

maskinskada vägslänt spårkörd.

Väg 33

brandskadad vägtrumma plast 300 mm uppbrunnen med väg
sättningsskada, åtgärdas.
brandskadad vägtrumma plast 200 mm, åtgärdas.
brandskadad vägtrumma plast 200 mm, åtgärdas.
maskinskada vägtrumma plåt 300 mm igen klämd på inloppssida.
maskinskada vägtrumma betongplast 300 mm, åtgärdas.
brandskadad vägtrumma plast 200 mm på inloppssidan, åtgärdas.

Väg 34

maskinskada vägtrumma betong 250 mm rasad på inloppsida, behov av
ny trumma.

maskinskada vägtrumma betong 250 mm rasad på utloppsida, behov av
ny trumma.
Väg 36

info, slut på bilväg och besiktning, traktorväg i förlängningen.

Väg 38

info, slut på bilväg och besiktning, traktorväg i förlängningen som ar
spårkörd

Väg 39

maskinskada vägtrumma betong 200 mm utlopp igen tryckt syns inte,
behov av byte.
vägtrumma betong 250 mm inlopp igenslammat syns inte, orsak
osäker, behov av byte.
djup spårskada 20 m i vägkant, behov av återställning och vägtrumma
plåt 300 mm som ar igensatt, behov av byte.

Väg 40

info, slut på filmning och besiktning första omgången.

Väg 114

återställ dike båda sidor ca 30m,mindre vägskada.
för liten påbyggnad på trumman. trummor med för låg påbyggnad är
bytta pga. Brand
för liten påbyggnad på trumman. trummor med för låg påbyggnad är
bytta pga. Brand
vägtrumma betong 300 mm rasad på utloppsida, behov av ny trumma.
trumma saknas, återställ dike båda sidor ca 100m.
trumma saknas eventuellt, borde ligga en 300 mm här.

Väg 116

spårbildning ca 300 m.

Väg 117

bom uppsliten ur sitt fäste.
spårskada 10m vändplan.
vägskada vid trumma.
trumma igensatt

Väg 119

för liten påbyggnad på trumman.
för liten påbyggnad på trumman. trumman ngt konkav
för liten påbyggnad på trumman.
För liten påbyggnad på trumman. trumman konkav, trumman för grov
300 mm räcker

Väg 122

tryckskada 20 m.

Väg 123

trumma 250 igensatt.
trumma 250 trasig vid inlopp.
trumma 250 igensatt.
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Inledning
Skogsstyrelsens och Trafikverket har genomfört ett samråd där resultatet av genomförd inventering
skickats ut till markägare i brandområdet. Adresser till markägare har hämtats från Lantmäteriets
fastighetsregister och kompletterats med adresser till berörda myndigheter och organisationer.
Totalt har ca 150 personer, kommuner, myndigheter eller organisationer fått inventeringsresultatet
på samråd.
Samrådshandlingarna har skickats ut den 23 december 2014 via Trafikverkets tryckeri och svarstiden
har löpt fram till den 23 januari. Information om samrådet har funnits tillgängligt på både
Skogsstyrelsens och Trafikverkets hemsidor.

Genomgång av inkomna synpunkter
Nedan presenteras en genomgång av inkomna synpunkter. Skogsstyrelsen och Trafikverket avgränsar
sina kommentarer till vad som direkt riktar sig till uppdraget att inventera skador uppkomna av
branden respektive räddningsinsatsen.
Inkomna synpunkter bifogas i sin helhet i bilaga 5.

Sammanfattning
Inventeringen av skador på infrastrukturen på grund av brand eller räddningsinsatser visar att
omfattningen är relativt liten. Under pågående brand genomfördes akuta åtgärder så att
räddningsinsatser kunde genomföras. Vissa skador kvarstår efter räddningsinsatserna och är i de
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flesta fall dokumenterade. Skogsstyrelsen och Trafikverket har haft redovisningen av inventeringen
ute på samråd.
De yttranden som inkommit handlar om





att rapportera skador, där det är osäkert om skadan dokumenterats i inventeringen,
hänsyn som behöver tas i samband med åtgärder,
vikten av att bevaka uppkommande skador eller
vem som ska det ta det ekonomiska ansvaret för återställande av skicket på vägnätet.

Det framgår att det finns en oro för skador som kan uppstå i samband med uttransporterna av
skogsråvaran och eventuella ersättningsmöjligheter för återställning av vägarna efter det intensiva
arbetet som nu genomförs i området. Mark och väg ägare har tillsammans med skogsnäringen, och
med stöd av den vägspecialist som Skogsstyrelsen tillsatt, utvecklat ett arbetssätt för hur man ska
lösa den akuta frågan med att säkerställa vägarnas funktion.

Markägare Per Andersson
Jag har två vägar som i princip är mina, östra delarna av väg 16 resp. 121.
Väg 16 är påpekad i skriften men jag känner att det finns mer att samtala om den.
Väg 121 upptagen likaså men jag undrar över varifrån den är uppmätt ifrån, där finns också frågor att
samtala om.
Kommentar:
Skogsstyrelsen och Trafikverket har inventerat vägarna. Däremot oklart om skadebeskrivningen är
ofullständig. En vägspecialist har av Skogsstyrelsen tilldelats uppgiften att ha en fortsatt dialog kring
skador på det enskilda vägnätet.

Fagersta och Norbergs kommun genom Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) yttrar sig för medlemskommunerna Fagersta
och Norbergs kommuns räkning. NVK har ingen erinran mot inventeringen eller något eget underlag
för att komplettera densamma.
NVK ser i övrigt det som angeläget att staten
I första hand på egen bekostnad erbjuder väghållarna att åtgärda såväl de skador som redan uppstått
på de berörda enskilda vägarna som de skador som framöver kommer att uppstå till följd av
transporter för att få ut det brandskadade virket, oavsett om det är normalt statsbidragsberättigade
enskilda vägar eller inte,
I andra hand ger statsbidrag till förbättringsåtgärder som huvudsakligen täcker kostnaderna för att
åtgärda de brister som uppstått/kommer att uppstå till följd av branden och uttransporten av det
brandskadade virket.
Kommentar:
Ingen kommentar.
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Finnbo vägsamfällighet
I samband med skogsbranden var ladugårdsplanen samlingsplats för brandfordon och militära
fordon. Därifrån utgick de med det fantastiska arbetet som skedde med brandsläckning, skapande av
brandgator mm. Till Björkmossen kördes de ”träd” som avverkades och lades i olika staplar och som
sedan Hedins körde ut via traktorvägen som går parallellt med järnvägen och sedan väg 38.
Vid brandtillfället var det oerhört torrt i området och vägarna var till synes i gott skick. Vi blev
uppmärksammade på att vid vägskälet Finnbovägen/Gamla Landsvägen i kurvan blev vägrenen
nedtryckt ut i diket och har sjunkit med 2‐3 dm. Det har gjort att stenpartiet har ”tryckts upp” i och
med att man har kört på sidan om stenen. Under hösten har stora mängder vatten samlats i kurvan
som vi har fått leda bort när vi har varit i området. Diket är helt utraderat i kurvan.
Kommentar:
Finnbo Vägsamfällighet pekar på skador som Skogsstyrelsens och Trafikverket inte kan ta ställning
till, men noterar att vägsamfälligheten identifierat dem.

Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen anser att samråd med kulturmiljöenheten vid länsstyrelsen i arbetet med att åtgärda
skador är av stor vikt.
Länsstyrelsen föreslår tillägg under rubriken: Enskilt vägnät med betydelse för skogsbruket;
”Ägarfördelningen kommer att ändras radikalt när det stora naturreservatet i brandområdet blir
klart. Hälften av de enskilda vägarna i södra delen av brandområdet kommer då att övergå i statlig
ägo.”
Kommentar:
Länsstyrelsen har inga synpunkter på inventeringen av skador i sig. Skogsstyrelsen och Trafikverket
har haft en kontinuerlig och kommer ha en fortsatt dialog inom två samordningsgrupper.
Länsstyrelsen är inbjuden till en brandväg‐grupp och en samordningsgrupp, som diskuterar dessa och
liknande frågor.

Naturvårdsverket
Avstår från att yttra sig.
Kommentar:
Ingen.

Norrål‐Sörål Vägsamfällighet
Synpunkter på kartläggningen och vidtagna åtgärder för väg 29446. Grusning och hyvling utfördes
endast från Gärdsbovägen fram till korsningen väg 29446/väg 29663. Detta trots att
räddningstjänstens fordon samt försvarsmaktens fordon ink. bandvagnar nyttjade vägen fram tills
avtaget in på Lugnetvägen. Detta medförde kraftigt ökat slitage varför jag nu ifrågasätter varför man
inte hyvlade och grusade i hela ovan nämnda sträckning.
Kommentar:
Den aktuella vägsträckningen har vid tidpunkten för inventeringen inte varit trädsäkrad och har
därför inte kunnat inventeras.
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Riksförbundet Enskilda Vägar
Riksförbundet enskilda vägar (REV) har inga synpunkter på inventeringen av skador. REV konstaterar
att inga medlemssamfälligheter skadats, men ser att risken finns i samband med den stora
uttransporten av skogsråvara. REV påpekar att staten via Trafikverket borde avsätta medel och
fördela dessa på liknande sätt som vid motsvarande situationer som t ex Stormen Gudrun.
Kommentar:
Ingen kommentar.

Sala kommun
Sala kommun anser att det är en bra och gedigen inventering som är genomförd, men det är viktigt
att inventera de återstående 30 % av det enskilda vägnätet.
Skogsstyrelsen och Trafikverket måste bevaka och kartlägga kommande skador på infrastrukturen
som förväntas uppkomma vid uttransport av virke i det branddrabbade området.
Skogsstyrelsen ska även fortsättningsvis ha samråd och dialog med berörda markägare i området och
att presentera gjorda inventering.
Skogsstyrelsen bör genomföra löpande avstämning med skogsbrukets företrädare och
kommunledningen.
Kommentar:
Den resterande delen av det enskilda vägnätet kommer att inventeras. Det kommer dock inte vara
möjligt att med full säkerhet att avgöra vilka eventuella skador som beror på själva branden,
brandbekämpningen eller den efterkommande uttransporten av skogsråvara.
Skogsstyrelsen och Trafikverket har haft en kontinuerlig och kommer ha en fortsatt dialog inom två
samordningsgrupper som kommunen är inbjuden till.

Stabäcks samfällighetsförening
Stabäcks samfällighetsföreningen skriver enligt följande:
Avser enskild väg utan statsbidrag utgående från väg U 668 ner mot Svartvik och sjön Snyten.
Jag hittar ingen beteckning på vägen 21 ? svårt att läsa. Dock har vägen skadats under det akuta
släckningsarbetet och man får räkna med ytterligare skador när brandskadat timmer skall köras ut.
Ev kan maskintransporter(i samband med ersättningsbyggnation)(orsakad av branden) vid
fastigheten Stabäck 2:53 komma att skada vägen ytterligare.
Kommentar:
En vägspecialist har av Skogsstyrelsen tilldelats uppgiften att ha en fortsatt dialog kring skador på det
enskilda vägnätet.

Västerås stift
Västerås stift, Prästlönetillgångar lämnar synpunkt på bilaga 3, tabell 2. Väg 29 om tre brandskadade
vägtrummor av plast, 300 mm, som har bytts ut. Möjligen skedde detta före inventeringen.
Kommentar:
Oklart om detta kompletterar inventeringen, men åtgärden är noterad. Oklart av vem, och när
skadan blivit till.
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Bilaga 5. Inkomna yttranden från skriftligt samråd
I denna bilaga bifogas inkomna yttranden från följande;
Markägare Per Andersson
Fagersta och Norbergs kommun genom Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
Finnbo vägsamfällighet
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Naturvårdsverket
Norrål‐Sörål Vägsamfällighet
Riksförbundet Enskilda Vägar
Sala kommun
Stabäcks samfällighetsförening
Västerås stift
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Gabrielsson Michel, PLnpp

Från: Per [mailto:per.b.andersson@oljons.name]
Skickat: den 23 januari 2015 20:00
Till: Samråd skogsbrand 2014
Ämne: TRV 2014/63683
Hej!
Per Andersson heter jag och följande funderingar/synpunkter på ovan nämnda utredning.
Jag har två vägar som i princip är mina , östra delarna av väg 16 resp. 121.
Väg 16 är påpekad i skriften men jag känner att det finns mer att samtala om den.
Väg 121 upptagen likaså men jag undrar över varifrån den är uppmätt ifrån, där finns också frågor att samtala om.
Med vänlig hälsning,
Per Andersson
Sörål Oljons 116
733 61 VÄSTERFÄRNEBO
Tel. 0224‐74 40 55
Mtfn. 070‐663 80 43
E‐post per.b.andersson@oljons.name

[Sida]

Gabrielsson Michel, PLnpp
Ämne:
Bifogade filer:

VB: TRV 2014/63683
Branden.docx

Från: Christina Söderkvist [mailto:cm.soderkvist@tele2.se]
Skickat: den 18 januari 2015 16:24
Till: Samråd skogsbrand 2014
Kopia: frank.arngsmo@skogsvardsstyrelsen.se
Ämne: TRV 2014/63683
Hej
Här kommer våra synpunkter på väg 38 enligt rapporten som avser Finnbo Vägsamfällighet i Fagersta kommun. De stämmer väl med de beskrivningar som vi
läste i rapporten över de vägar som har besiktigats efter branden.
Vi känner en oerhörd tacksamhet över det jobb som alla utförde i samband med brandbekämpningen. Det var så nära att våra fastigheter hade följt med i
eldhavet. Men vi ser gröna träd och slipper se förödelsen när vi tittar ut. Men den skog vi gått i sedan barnsben och plockat svamp och bär i är svart som natten.
Med vänlig hälsning
Finnbo Vägsamfällighet gm
Christina Söderkvist
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Trafikverket
781 89 Borlänge

”Kartläggning skador på transportinfrastrukturen med anledning av skogsbranden i
Västmanland sommaren 2014”
Finnbo Vägsamfällighet omfattar fastigheterna Finnbo 3:4, Finnbo 3:2, Finnbo 3:3, Finnbo
3:5, Finnbo 3:6, Finnbo 1:13, Skommarbo 1:10 (Ägarbyte skedde 2014-08-01), Ängelsberg
11:1, Bondfallet 2:2, Bondfallet 2:2A. Dessutom har Thorsen-Norling i Skommarbo och
Odensnäs skog i anslutning med vägen men ”vägrade” att ingå i vägsamfälligheten i
samband med bildande för drygt 40 år sedan.
Samfällighetens väg, väg nr 38 i Skogsstyrelsens och Trafikverketsrapport, är ca 1400 meter
lång. Från den finns enskilda vägar till Finnbo 3:5 och 3:6, Finnbo 3:2 och 1:13 där fritidshus
finns.
I samband med att SJ stängde en övergång vid Finnbo 3:5 byggde SJ en väg som går
parallellt med järnvägen ut i skogen där man kör fram timmer mm framförallt från Hedins
skogsfastighet men även från Bondfallet 2:2A tillhörande Åke Söderkvist.
Finnbovägen har 3 stenbroar över bäcken som rinner från Mursjön ner mot Virsbosjön.
Dessutom finns 2 trummor som leder vatten till bäcken, en i skogspartiet och en vid åkern vid
järnvägen. En vattenledning från huvudfastigheten till ladugården går under Finnbovägen. En
järnvägsövergång finns utmed Finnbovägen.
Exakt när vägen byggdes har vi inget årtal på men fastigheten på Finnbo 3:4 byggdes år
1900 och ladugården i början av 1930-talet innan fanns gamla gårdar för jord och skogsbruk.
Finnbovägen är snarare byggd för dåtidens häst och vagn och inte för dagen tunga trafik
med lastbilar med timmer och gruslast. Detta gör att vi känner stor oro om stabiliteten för
broarna mm undermineras och kommande kostnader för vägunderhåll.
I samband med skogsbranden var ladugårdsplanen samlingsplats för brandfordon och
militära fordon. Därifrån utgick de med det fantastiska arbetet som skedde med
brandsläckning, skapande av brandgator mm. Till Björkmossen kördes de ”träd” som
avverkades och lades i olika staplar och som sedan Hedins körde ut via traktorvägen som
går parallellt med järnvägen och sedan väg 38.
Vid brandtillfället var det oerhört torrt i området och vägarna var till synes i gott skick. Vi blev
uppmärksammade på att vid vägskälet Finnbovägen/Gamla Landsvägen i kurvan blev
vägrenen nedtryckt ut i diket och har sjunkit med 2-3 dm. Det har gjort att stenpartiet har
”tryckts upp” i och med att man har kört på sidan om stenen. Under hösten har stora
mängder vatten samlats i kurvan som vi har fått leda bort när vi har varit i området. Diket är
helt utraderat i kurvan.
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En direkt följd av skogsbranden har också blivit att vildsvinen har sökt sig till området och
vägrenen har ”bökats bort” framförallt mellan fastigheterna Finnbo 3:4 och Finnbo 3:3 men
även enskilda vägen upp mot Finnbo 3:5 och 3:6.
Under hösten kunde vi konstatera att stora flöden av vatten ansamlades från brandområdet
via Äng-bäcken vid den trumma som SJ bytte ut för drygt 10 år sedan. Där finns det risk att
banvallen kommer att undermineras.
Kostnaderna för vägunderhållet har vi funderingar om då det pågår diskussioner om att göra
ca 2 000 hektar av brandorådet till Naturreservat. Hedins står för nära 50% av andelen i
samfälligheten idag. Vem står för kostnaden för att ändra andelstalet via Lantmäteriverket
om Naturreservatet bli av? Kommer i så fall Staten att ta över viss andel av vägunderhållet?
Redan idag har vi trafik av okända som letar sig till brandområdet trots att vi satte upp en
skylt förra vintern om återvändsgränd för att slippa att obehörig ska leta sig ner till våra
fastigheter.
Finnbo Vägsamfällighet gm
Elisabeth och Johan Kumlin, Christina Söderkvist, Linnea Söderkvist, Magnus Söderkvist
Albäcksvägen 41
Slätbaksvägen 14
Släggkastargatan 8 Porträttvägen 48
711 95 Gusselby

120 51 Årsta

722 41 Västerås

724 71 Västerås
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‐‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐‐
Från: Jacob Wahlman [mailto:jacob.wahlman@telia.com]
Skickat: den 23 januari 2015 20:32
Till: Samråd skogsbrand 2014
Ämne: TRV 2014/63683
Synpunkter på kartläggningen och vidtagna åtgärder för väg 29446. Grusning och hyvling utfördes endast från Gärdsbovägen fram till korsningen väg 29446/väg
29663. Detta trots att räddningstjänstens fordon samt försvarsmaktens fordon ink. bandvagnar nyttjade vägen fram tills avtaget in på Lugnetvägen. Detta
medförde kraftigt ökat slitage varför jag nu ifrågasätter varför man inte hyvlade och grusade i hela ovan nämnda sträckning.
Med vänlig hälsning,
Jacob Wahlman
Ordförande Norrål‐Sörål Vägsamfällighet

[Sida]
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Yttrande från Sala kommun på rapport ”Skador på
transportinfrastrukturen med anledning av skogsbranden i
Västmanland sommaren 2014”
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Sammanfattning
Trafikverket har i uppdrag från Regeringen att kartlägga skador på den statliga
transportinfrastrukturen som uppkommit med anledning av skogbranden i
Västmanland under sommaren 2014. Trafikverket har tillsammans med
Skogsstyrelsen även redovisat skador på det enskilda vägnätet inklusive
skogsbilvägar. Samråd har skett med enskilda väghållare och dialog har förts med
Riksförbundet Enskilda Vägar, samt med Länsstyrelsen i Västmanlands län.
Redovisningen visar på vilka skador som orsakats avbranden och vilka som orsakats
av räddningsarbetet.
Skogsstyrelsens uppfattning efter utfört uppdrag, är att skadebilden på det enskilda
vägnätet är relativt liten. Enstaka trummor och andra mindre väganläggningar har
skadats, flertalet av de skadade trummorna har lagats under branden och i samband
med räddningsarbetet. Mindre kompletteringar av dessa reparationer återstår att
utföra.
Det är viktigt att konstatera att status på vägnätet gällde vid inventeringstillfället
och att omfattande arbeten nu görs i området för att tillvarata så mycket värden som
möjligt. Detta kommer att påverka statusen på vägnätet under arbetet och mycket
görs i förebyggande syfte för att minska denna påverkan.
Inventeringen har ägt rum i det område som brandhärjats. Påverkan på
transportinfrastruktur på grund av körskador utanför själva brandområdet har inte
inventerats. Framkomligheten och tillgängligheten till de inventerade vägarna har
varit helt beroende av att sträckorna trädsäkrats innan inventering.
Skogsstyrelsen har under hösten inventerat cirka 70 % av det berörda enskilda
vägnätet. Inom det område som påverkats direkt och indirekt av branden finns
totalt 27 mil enskild väg av kraftigt varierande kvalitet. En stor del, 13,3mil,
är vägar klassade som "vägar" i den nationella vägdatabasen(NVDB), varifrån
underlagsdata hämtats till Skogsstyrelsens inventering. Delar av den totala mängden
enskild väg, ca7 mil kan enligt bedömning anses vara vägar med ingen eller ringa
betydelse för "branden", dessa behandlas därför inte i denna rapport.
Det enskilda vägnätet kommer att utsättas för stora och onormala påkänningar
under det kommande och intensiva arbetet som antas pågå under några år. Mest
intensiva perioden är från och med december 2014 till och med halvårsskiftet 2015.
En stor del av det enskilda vägnätet ligger inom Sala kommun, men det finns inga
kommunala vägar inom brandområdet.
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Kommunstyrelsens förvaltning
Synpunkter från Sala kommun
Sala kommun anser att det är en bra och gedigen inventering som är genomförd,
men det är viktigt att inventera de återstående 30 % av det enskilda vägnätet.
Skogsstyrelsen och Trafikverket måste bevaka och kartlägga kommande skador på
infrastrukturen som förväntas uppkomma vid uttransport av virke i det
branddrabbade området.
Skogsstyrelsen ska även fortsättningsvis ha samråd och dialog med berörda
markägare i området och att presentera gjorda inventering.
Skogsstyrelsen bör genomföra löpande avstämning med skogsbrukets företrädare
och kommunledningen.

SALA KOMMUN
Jenny Nolhage

Göran Åkesson

kommunchef

tekniska kontoret

Gabrielsson Michel, PLnpp
Ämne:

VB: vägen TRV 2014/63683

‐‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐‐
Från: Jan Olsson [mailto:altomtajan@gmail.com]
Skickat: den 19 januari 2015 14:50
Till: Samråd skogsbrand 2014
Kopia: Håkan Gillberg; jan.gravningsbraten@secotools.com
Ämne: vägen TRV 2014/63683
Avser enskild väg utan statsbidrag utgående från väg U 668 ner mot Svartvik och sjön Snyten.
Jag hittar ingen beteckning på vägen 21 ? svårt att läsa. Dock har vägen skadats under det akuta släckningsarbetet och man får räkna med ytterligare skador när
brandskadat timmer skall köras ut.
Ev kan maskintransporter(i samband med ersättningsbyggnation)(orsakad av branden) vid fastigheten Stabäck 2:53 komma att skada vägen ytterligare.

Jag föreslår att vi tillsammans besiktigar vägen i maj‐juni 2015 för att fastställa d slutliga skadorna.

Jan Olsson

Stabäcks samfällighetsförening
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Ämne:

VB: synpunkter på Samrådsversionen TRV 2014/63683

Från: Torbjörn Dahlgren [mailto:torbjorn@vasterasstift.nu]
Skickat: den 19 januari 2015 13:39
Till: Samråd skogsbrand 2014
Ämne: synpunkter på Samrådsversionen TRV 2014/63683
Hej!
Prästlönetillgångar i Västerås stift har kompletterande uppgifter till bilaga 3, tabell 2.
Väg 29: tre brandskadade vägtrummor av plast, 300 mm, som har bytts ut. Möjligen skedde detta före inventeringen.
Mvh
Torbjörn Dahlgren
Prästlönetillgångar i Västerås stift
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