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Datum: 2020-10-27 

Plats: Teams 

Deltagare: Anders Järlesjö, Sveaskog, ordförande 
Pierre Hallin, Sydved 
Dennis Rosell, SCA 
Pehr Sundblad, adjungerad, Sveriges åkeriföretag 
Gunnar Svenson, Skogforsk 
Ingrid Thelin, Stora Enso 
 
Lars-Erik Jönsson, Biometria, sekreterare 
 
Leif Danielsson, Biometria, adjungerad avvikelser 
Jonas Karlsson, adjungerad(insamling vägdata i 
Götaland) 
 
 
 

  

Möte KV-nämnden  
2020-10-27 
 

1. Mötets öppnande  

Ordförande hälsade samtliga välkomna.  
 

2. Val av justerare 

Pehr Sundblad. 
 

3. Erinran om Biometrias gällande 

konkurrensrättsliga riktlinjer. 

Ordförande erinrade om Biometrias gällande konkurrensrättsliga riktlinjer. 
 

4. Vägklassningsprojektet i syd. 

Jonas Karlsson, chef för vägklassningsprojektet, berättade om projektet. 
Projektet är 5-årigt.  20 000 km per år klassas. 15 personer arbetar i projektet 
och av dessa är 8 st heltidsanställda. 
Projekt pågår med Skogforsk med inriktningen att stödja klassarna med 
exempelvis markfuktighet – och jordartsinformation. 
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Även projekt gällande ajourhållning pågår där ett spår är att med 
lastbilarnas hjälp fånga information om vägdata. 
 
 
Nämnden skickade med Jonas en fråga: Vad skulle det kosta att få mera 
exakta koordinater på de vägar som inventeras? En exaktare beskrivning av 
x och y värdet ger bättre data på höjdvärdet. 

 
      Nämnden bör fundera vidare på om behov finns att ange vändmöjlighet i 
vägkorsningar, vilket på sikt kan vara en viktig fråga för att erhålla bästa 
utväxling av möjligheterna med ett expanderat nät. 
 
      

5. Föregående protokoll(2020-09-30) 

5.1 8.1 449476 KV rutt väg 681 Vattholma. 

Parkeras. Kommentar: Ärendet sonderas med aktörer i aktuell geografi. Efter 
sondering med aktör i aktuell geografi samt bedömning av vägens 
farbarhet beslutade nämnden den 27/10 att ge avslag på ärendet. 
Ärendet avslutas.  

5.2 8.3 449821 Smal väg 596 Kalmar län.  

Parkeras. Ärendet diskuteras med anmälaren. Beslutades på nämnden den 
27/1 att Biometria kontaktar Sveaskog, Vida och Södra för att höra deras 
synpunkter i ärendet. Frågeställningen blir: ska tre grusvägar 
söderut(den allmänna vägen 596 samt två enskilda vägar) från väg 618 
stängas av för genomfart? 
 
 5.3    8.4 452993 Smal väg KV:s ruttning öst Alunda. 
Parkeras. Ärendet sonderas med aktörer i aktuell geografi. Leif D gör ett 
ärende till Trafikverket och ifrågasätter den funktionella vägklassen(5). Efter 
sondering med aktör i aktuell geografi samt bedömning av vägarnas 
farbarhet beslutade nämnden den 27/10 följande: Rekommenderad led 
implementeras som undviker ruttning över den smala grusvägen norrut. 
Beslutades också att ruttningen över Väskinge och Bladåker söderut mot 
Hallstavik kvarstår. 

 
 

6.  Nytt Trafikverket. 

Höstens BK4 släpp redovisades. Se bild nedan. Förändring mot senast är att 
novembersläppet flyttas till december. Kvalitetssäkring sker löpande av 
Skogforsk(Patrik Flisberg). 
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7.   Andel Krönt Vägval i transportprisräkningen. 
 

 
 
60,16 % för september månad. 73,4% när det gäller rundvirkestransporter 
inklusive biobränsletransporter från skog.  
 

8. Avvikelserapporter-beslut. 

8.1 455208 Båtnad-Rostbergsvägen Linghed-Lurbo. 

Parkeras. Kommentar: Ärendet remitteras till Mellanskog för att fastställa 
båtnadsgränsen. 

8.2 456213 Felaktigt vägval.  

Bifall. Kommentar: TPleden mellan Järlåsa och Heby kortas vilket leder till 
ruttning enligt anmälarens önskemål. 
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8.3 456150 Framkomlighet Letesmålavägen – ej bärig bro. 

Bifall gällande broavstängning – betonghinder inrapporterat till NVDB. När 
det gäller standarden på den enskilda vägen norrut så blev beslutet att låta 
vägklassningsprojektet i syd genomföra en klassning av vägens 
framkomlighet. Den generella frågan gällande Trafikverkets ansvar för 
klassning av enskilda vägar med statligt driftbidrag adresseras NVDB rådet. 
Biometria ansvarar för att ta detta med Skogforsk som är näringens 
representant i NVDB rådet. Är det en finansieringsfråga att Trafikverket inte 
klassar vägar med statligt driftsbidrag? Ärendet som helhet parkeras i 
avvaktan på besked från NVDB rådet. 
 

8.4 456762 Får ej köra över grannens mark, ny väg saknas i 

NVDB_Olofström. 
Parkeras. Ärendet till vägklassningsprojektet i syd för klassning. Vi avvaktar 
stängning av väg över grannens mark till dess klassningen är klar. 
 
 

9. Övriga frågor. 

Inga övriga frågor. 
 

   10. Kommande möte. 

7/12, kl 09,00-12,00, Teams 
   
 
Vid protokollet  Justeras av: 
 
Biometria ek för 
 
 
 
Lars-Erik Jönsson  Pehr Sundblad 


